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INLEIDING
2020 – 2021 zal vooral de boeken ingaan als jaar waarin de meeste activiteiten geen
doorgang konden vinden, een memorabel jaar dat we ons allemaal lang gaan herinneren.
Dat geldt ook voor de wijkvereniging en niet in de laatste plaats vanwege de coronapandemie die op allerlei fronten roet in het eten heeft gegooid. Met enige trots constateren
we dat er ondanks alles veel veranderingen zijn gerealiseerd, hard is gewerkt en waar
mogelijk activiteiten zijn ontplooid.

Integratie Wijkvereniging en Bewonersplatform
Tot 2020 was de wijkvereniging een organisatie die zich tot doel had gesteld om de
onderlinge contacten tussen bewoners te bevorderen, vooral door middel van het
organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, het onderhouden van contacten met de
gemeente en diverse organisaties op sociaal-cultureel gebied en door bewoners te
informeren over en te betrekken bij wat er in de wijk speelt. Dit alles om daarmee een
prettige leefomgeving in de wijk te bewerkstelligen.
Naast de wijkvereniging was ook het bewonersplatform ontstaan, op initiatief van
MeanderOmnium, om bewoners actief te betrekken bij onderwerpen die in de wijk spelen en
ons als bewoners aangaan. De belangenbehartiging en participatie van bewoners stond
daarin meer centraal.
Per februari 2020 is het huidige bestuur aangetreden om beide organisaties te verenigen in
een wijkvereniging die voor iedereen, bewoners en partijen om ons heen, een herkenbare en
logische partner is in de wijk. Zowel voor het organiseren van activiteiten, als het behartigen
van de belangen van onze bewoners. Onderstaande schema geeft aan hoe we de
verschillende onderwerpen en thema’s in de wijk organiseren. Ieder thema heeft een
portefeuillehouder vanuit het bestuur:

Om deze verbreding in de doelstelling van de vereniging vast te leggen hebben we, na
goedkeuring van de leden in een buitengewone ALV, de statuten van de vereniging
aangepast.

Ervaring uitwisseling met wijkvereniging en gemeente Heusden
Als bestuur hebben we met de wijkvereniging en ambtenaren van de gemeente Heusden
ervaringen uitgewisseld op welke wijze een wijkvereniging en gemeente kunnen
samenwerken om bewoners te betrekken en de belangen van bewoners te behartigen in een
wijk in opbouw. Die inzichten hebben we vertaald naar wat voor ons relevant is en
meegenomen in ons visie document (“work in progress”) en bovengenoemde organisatie
plaat.

Kennismaken, gezien worden en verbinden
Vanuit de visie dat het beter en makkelijker werkt als je elkaar kent, hebben we in het
afgelopen jaar veel tijd gestoken in het versterken van onze contacten met partijen die voor
ons als bewoners belangrijk zijn: Gemeente, Woongoed, MeanderOmnium, Utrechts
Landschap en de WOM.

Vernieuwing Wijkwandeling
De wandeling door de wijk is afgelopen jaar vernieuwd en duurzaam vormgegeven. De
houten planken en geplastificeerde A4-tjes zijn vervangen door mooie stammetjes en Corte
stalen paneeltjes met QR-codes om meer informatie of (3D-) filmpjes met je smart phone te
bekijken. Hiermee hebben we een gift van Kern met Pit binnengesleept – terechte erkenning
voor de vele uren die Anja Kroon, Helen Derksen en Annemiek Verstappen hebben
geïnvesteerd.

ZORGSAAM
Het thema “zorgsaam” is nog volop in ontwikkeling. De kernwoorden verbinden, versterken
en vernieuwen zijn hierbij leidend.
De werkgroep onderhoudt contacten met diverse zorgverleners en organisaties in de wijk,
zoals het wijkinloophuis en MeanderOmnium. De wijkvereniging sluit aan bij het aanbod van
deze zorgverleners/organisaties en vult waar passend aan en brengt initiatieven van andere
partijen breder onder de aandacht via nieuwsbrieven, onze website en social media.
De werkgroep signaleert individuele vragen vanuit wijkbewoners en zoekt hierin de
samenwerking met de betrokken partijen en zorgverleners/organisaties. Hierbij is het van
belang de kaders van wat de werkgroep kan bieden helder en duidelijk te communiceren.
De werkgroep koppelt haar acties terug aan de wijkvereniging en krijgt gevraagd en
ongevraagd advies.

Deelnemers werkgroep (te bevestigen)
•
•
•
•

Angela de Wild
Margreet Hulsmann
Vacature
Joyce van Breugel (portefeuillehouder Bestuur)

Terugblik 2020 - 2021
Na de opstart in 2020 heeft de werkgroep “Zorgsaam” de keuze gemaakt om te
inventariseren welke voorzieningen en organisaties in de wijk actief zijn in het sociale
domein. Onze ambitie is om te versterken en te verbinden en de samenwerking met deze
groepen en organisaties te zoeken, in plaats van min of meer in dezelfde behoefte voorzien.
Vanuit deze zienswijze is er in het afgelopen jaar contact geweest met diverse
vertegenwoordigers van diverse organisaties:
•
•
•
•

Wijkinloophuis
Vrienden van het Binnenbos
Goudenkoffie / Goudenkoets
MeanderOmnium:
- Jeugdwerk en -wijkraad
- Jongerenwerk(er)
- Sociaal Team

Naar aanleiding van onze gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat er heel veel zorg
aanwezig is in de wijk: Met name voor ouderen, gericht op het tegengaan van eenzaamheid,
begeleid wonen, in de vorm van Gouden Koffie en Gouden Koets, maaltijden voor ouderen
op donderdagen / kookdagen van het ROC, Wijkinloophuis, de voorzieningen in begeleid
wonen, etc.
Daarnaast wordt er voor jongere kinderen in de wijk van alles georganiseerd, in
samenwerking met MeanderOmnium en de jeugdwijkraad.
Met name voor de groep jongvolwassenen hebben we geconstateerd dat er behoefte is aan
een eigen plek, en dat er juist voor deze groep weinig georganiseerd wordt / is in de wijk.

Specifieke projecten 2020
1. Eigen plek jongvolwassenen
Samen met de jongerenwerker en de betrokken jongeren zelf zijn we afgelopen jaar aan de
slag gegaan om in beeld te brengen wat voor plek zij in de wijk zoeken en aan wat voor
activiteiten zij behoefte hebben. Jongeren zijn op excursie gegaan naar jeugdhonken in
Wageningen en naar De Bilt en hebben een moodboard gedeeld met daarin hun ideeën. Bij
deze gesprekken hebben we de gemeente betrokken en inmiddels is ook de wijkmanager
van de gemeente aangehaakt.
Resultaat: Vanuit de gemeente zijn de gesprekken voor realisatie overgepakt. Door wisseling
in de wacht loopt de realisatie vertraging op. We blijven dit vanuit de vereniging monitoren.
Daarnaast willen we met de jongeren en jongerenwerker in gesprek blijven om te kijken of
we samen met deze jongeren een activiteit kunnen organiseren voor deze specifieke groep.

2. Speelveld Heidehof
Een groepje kinderen in de basisschool-leeftijd heeft, begeleid door een enthousiaste
buurvrouw, contact gezocht met de vereniging met het verzoek om een eigen speelveldje te
realiseren in de straat. Een plek voor wat oudere basisschool kinderen waar ze hun fantasie
kwijt kunnen.
Vanuit de werkgroep hebben we met de kinderen en de buurvrouw(en) gesproken.
Daarnaast hebben we Woongoed Zeist, de Gemeente (inclusief de kinderburgermeester) en
MeanderOmnium betrokken om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor een dergelijk
veldje zijn.
Resultaat: Inmiddels zijn er enkele schetsen gedeeld en zijn er vanuit de gemeente enkele
opties aangedragen voor de realisatie op korte termijn van een tijdelijk speelveld.

NATUUR
Wonen in Kerckebosch is wonen in en met de natuur. Dat maakt onze wijk zo bijzonder.
Maar zowel mensen als de natuur veranderen voortdurend. Daarom is het belangrijk de
natuur niet alleen te behouden maar ook verder te ontwikkelen. Dus: beschermen,
onderhouden en verder ontwikkelen.
Omdat de natuur in onze wijk zo’n belangrijke rol speelt heeft het bestuur een bestuurslid
speciaal voor de natuur.

Betrokken partijen
Op dit moment is de WOM nog een belangrijke partij, maar die zal zich op korte termijn gaan
terugtrekken. Uiteraard is de gemeente een heel belangrijke partij, omdat die de openbare
ruimte beheert. De Woongoed is van belang waar het de directe omgeving van de sociale
woningbouw betreft. Natuurlijk is Utrecht Landschap een belangrijke partij voor de
wijkvereniging omdat die eigenaar is van de scheggen met bos en hei.

Terugblik 2020-2021

1. Maaibeleid
Een belangrijk punt dit jaar is geweest het maaibeleid van de gemeente in Kerckebosch. Tot
onze schrik begonnen ze opeens, zonder met ons in overleg te gaan, de bermen te maaien.
Door snel ingrijpen (en aandacht in de nationale media) is het maaien stopgezet.
Resultaat: We zijn in overleg gegaan met de gemeente over een nieuw tijdstip en over het
waarom van later maaien. Tevens zijn afspraken gemaakt dat het volgend jaar de gemeente
eerst overleg met ons zal hebben, alvorens het maaien in de wijk te starten.

2. Natuurburen
Binnen de wijk is een actieve groep buren die het Utrechts Landschap iedere eerste en/of
derde zaterdag in de maand helpt bij het beheer van de hei en de bosranden.
De Natuurburen hebben zich aangesloten bij de wijkvereniging. Dat betekent dat wij
informatie over data en activiteiten van deze groep breder zullen verspreiden in de wijk.

Verder
We zullen regelmatig stukjes in het wijkblad plaatsen over zaken die te maken hebben met
de natuur: over de prachtige dieren, planten en bomen, over tuinen en balkons, over
zwerfvuil etc
Verder moet de prachtige wandeling worden genoemd die nu door iedereen kan worden
gelopen. U komt dan op alle mooie en bijzondere plekjes van Kerckebosch (we zijn er trots
op dat de wandeling recentelijk een prijs heeft gewonnen).

Deelnemers werkgroep
•
•
•

Natuurburen: René Mallon
Vacature
Margreet Hulsmann (Portefeuillehouder Bestuur)

DUURZAAM & INNOVATIE
De wijk Kerckebosch is door de vele nieuwbouw duurzamer qua opzet dan andere wijken in
Zeist. Er zijn altijd nog ambities te stellen om de wijk verder te verduurzamen:
1. Verkleinen van ons eigen CO2 voetafdruk en die van de wijk.
o Besparen energie en duurzame opwekking energie.
o Bewustwording van de kansen in de vorm van voorlichting.
2. We zijn een gesprekspartner voor de gemeente om onderdeel te worden van de
routekaart energieneutraal in 2050. Hier worden doelstellingen genoemd die ook de
bewoners van onze wijk aangaan. De belangrijke actielijn die we willen volgen zijn:
o Actielijn Duurzame energie, het opwekken van hernieuwbare energie.
o Actielijn warme wijken, aardgasvrij maken van Zeist doelstelling in 2050.
o Actielijn Duurzame Mobiliteit, autodelen, fiets en openbaar vervoer ruim baan
geven en omzetten van het vervoer naar duurzame schone brandstoffen.
3. Toekomstbestendiger maken van de gebouwen in de wijk
o Door het stimuleren van het ontkoppelen van het aardgasnet.
o Gebruik van materialen die hergebruikt kunnen worden. (circulair
materiaalgebruik)
De werkgroep onderhoudt contacten met gemeente en organisaties zoals Mijn Groene Huis
De werkgroep signaleert individuele vragen vanuit wijkbewoners en beantwoord deze of
brengt ze in contact met partijen en organisaties die hier mee kunnen helpen.
Hierbij is het van belang de kaders van wat de werkgroep kan bieden helder en duidelijk te
communiceren.
De werkgroep koppelt haar acties terug aan de wijkvereniging en krijgt gevraagd en
ongevraagd advies.

Deelnemers werkgroep
•
•

Wim Gresnigt (Portefeuillehouder Bestuur)
vacature

Terugblik 2020 - 2021
Vanaf de hervorming van wijkvereniging is de werkgroep duurzaam bezig geweest met het
formuleren van doelstelling en opzetten van activiteiten rondom het thema. Door Corona is
dit in fysiek opzicht beperkt mogelijk geweest. Er is 1 bijeenkomst óver zonnepanelen in het
Binnenbos doorgegaan.
Deze bijeenkomst was volledig gevuld wat aangeeft dat het animo in de wijk groot is.
De gemeente is bezig met beleidvorming over de energietransitie. Het concept van het
beleidsstuk is met de bewoners van de gemeente gedeeld. De werkgroep duurzaam heeft
meegedaan in een actieve klankbordsessie over de hoofdlijnen van het rapport.

De werkgroep heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de gemeente over kansen voor
zon en wind energie in Zeist.
Door de werkgroepen een betere samenhang te geven is aan duurzaamheid ook het thema
innovatie toegevoegd. Dit onderwerp zal nog verder geformuleerd moeten worden welke
onderwerpen en activiteiten hier onder horen.

THEMA WIJKONTWIKKELING & OPENBARE RUIMTE

De herontwikkeling van Kerckebosch is inmiddels de laatste fase ingegaan. Deze werkgroep
fungeert als klankbordgroep voor de gemeente, WOM en Utrechts Landschap en zo nodig andere
betrokken partijen bij de realisatie van projecten of inrichtingsvraagstukken.
Echter, ook nadat nieuwbouw of renovatie is afgerond kunnen er vraagstukken zijn rondom de
inrichting van de wijk. Soms blijkt pas na realisatie van een project dat in de samenhang ergens een
knelpunt is ontstaan of er aanvullende wensen van bewoners zijn. Ook dan fungeert deze werkgroep
als aanspreekpunt en brengt de werkgroep betrokkenen bij elkaar.
Dit thema heeft raakvlakken met de andere thema’s.
Subthema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afronden herontwikkeling
(Beheer) openbare ruimte (verhard)
Speelplekken
Parkeerbeleid
Verkeersveiligheid
Afvalbeleid
Doorontwikkeling en innovatie (in samenwerking met Duursaam en Innovatie)
Beheervisie en -plan door gemeente (oa verlichting, kunst, groen, MJOP, etc)

Betrokken partijen:
•
•
•

Gemeente Zeist
WOM
Utrechts Landschap

Deelnemers:
•
•
•
•
•
•

Menno Schapendonk
Bernard Nieuwendijk
Hans Kestens (facultatief)
Ruben Koman
Annemiek Verstappen
Joyce van Breugel (portefeuillehouder bestuur)

Terugblik 2020 – 2021
Afgelopen jaar hebben we met name contact gehad over de ontsluiting Heidestein en het
veranderende afvalbeleid in de wijk.

1. Ontsluiting Heidestein
Er leven veel verschillende beelden bij bewoners over hetgeen zou worden ontwikkeld. Daarnaast is
er de perceptie dat er allerlei stappen in de definitieve ontwikkeling van de ontsluiting worden gezet,
die niet stroken met de eerder gedane toezeggingen.
De vereniging heeft het initiatief genomen om de verschillende partijen om de tafel te brengen en
actief te participeren in de verdere analyse van parkeerdruk in de wijk en de afweging van de
verschillende alternatieven voor de ontsluiting van Heidestein.

Resultaat: In de eerste helft van 2021 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen leden
van de werkgroep, de gemeente en Utrechts Landschap om de verschillende zienswijzen, wensen en
bezwaren te bespreken. Vanuit de gemeente is besloten om een parkeerdruk meting en analyse te
laten uitvoeren door Mobicom, waarbij de vereniging is betrokken in de opdrachtformulering.
Daarnaast zal de werkgroep actief worden betrokken bij de afweging van mogelijke alternatieven voor
de ontsluiting en zullen we, waar mogelijk, actief bijdragen aan de vormgeving hiervan.

2. Afvalbeleid
Binnen Zeist wordt de wijze van afvalinzameling verder geoptimaliseerd. De frequentie van inzamelen
van restafval en plasticafval wijzigt daarbij.
Binnen Kerckebosch heeft dat tot gevolg dat er op sommige plaatsen ondergrondse afvalcontainers
komen voor restafval en dat er in ieder huishouden een container komt voor PMD (plastik Metaal en
Drinkpakken).
Afhankelijk van de kavelgrootte van een huis wordt er een extra container voor PMD geleverd, danwel
wordt de container voor restafval omgebouwd tot PMD containter. In geval een huishouden niet meer
beschikt over een restafvalcontainer, zal gebruik gemaakt moeten worden van de ondergrondse
afvalcontainer in de buurt.
Resultaat: Gemeente heeft actief contact gezocht met de wijkvereniging om bewoners te vragen naar
hun visie – met name ten aanzien van de straten waarbij sommige kavels de grootte hebben om een
extra PMD container te plaatsen en andere niet. Plan is door de betreffende ambtenaar met het
bewonersplatform besproken. Opvolging moet nog plaatsvinden.

3. Verkeerveiligheid
Door bewoners is melding gemaakt van verschillende plekken die onveilig of onoverzichtelijk zijn. Per
situatie is met (direct) betrokkenen gekeken op welke wijze met de gemeente in gesprek kan worden
gegaan om een verbetering te realiseren. In sommige gevallen is het initiatief van buurtbewoners door
de wijkvereniging ondersteund.

SOCIALE ACTIVITEITEN

De meeste activiteiten die we voor 2020 – 2021 voor ogen hadden hebben we op de lange
baan moeten schuiven: De kleedjesmarkt voor Koningsdag 2020 en ook 2021,
Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsborrel, welkom aan nieuwe bewoners.
De activiteiten die doorgang hebben gevonden zijn op een hand te tellen:
-

Samenwerking met de Natuurburen bij de Natuurburendag in oktober
Clean Up Day

Er hebben zich diverse leden gemeld die hebben aangegeven te willen helpen bij de
organisatie van een activiteit of bij te springen tijdens een activiteit. Zeer gewaardeerd!
Naast activiteiten die vanuit eerder genoemde thema’s worden georganiseerd en de
“klassieke” activiteiten, zoals Nieuwjaarsborrel, Koningsdag, Sinterklaas en Straatspeeldag
hebben we een lijst gemaakt met mogelijke activiteiten die we kunnen vorngeven als het
weer mag.
Deelnemers:
•
•
•

Vacature
Leden in wisselende samenstelling
Joyce van Breugel (portefeuillehouder Bestuur)

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Communicatie en promotie zijn essentieel in de wijk als je bewoners wil betrekken bij de
plannen van de wijkvereniging en ze ook verantwoordelijk wil laten zijn. En ook de
communicatie met stakeholders is essentieel. Een mooi voorbeeld was de communicatie
rondom ‘bermengate’. De gemeente die te vroeg maaide, en door een bericht op social
media dat opgepikt werd door de Telegraaf, met ons het gesprek aanging.

In 2019/2020 is er flink gecommuniceerd via:
•
•
•

•

2 nieuwsbrieven
Website, de wijkvereniging heeft een aparte ruimte gekregen op de website van de
WOM, die is opgezet en gevuld en wordt bijgehouden
Social media, we hebben een facebook en Nextdoor-account, daar worden met
regelmaat zaken die betrekking hebben op de wijk gepost. Ook worden berichten met
collega-wijkverenigingen gedeeld. Eveneens posts van partners zoals het
Wijkinloophuis
Mails naar diverse stakeholders en bewoners over tal van onderwerpen

Leden werkgroep:
•
•

Vacature
Annemiek Verstappen (portefeuillehouder bestuur)

FINANCIEEL OVERZICHT EN GEVOERDE BELEID

PLANNEN 2021 – 2022

ZORGSAAM
In het komend jaar zullen we voortgaan op de ingeslagen weg en de samenwerking zoeken
met partijen die in de wijk actief zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Contact onderhouden met de verschillende zorgverleners/organisaties die in de wijk
actief zijn
Linking pin bepalen voor elke zorgverlener/ organisatie
Budget bepalen, fondsen werven voor specifieke activiteiten
Samenwerking met jongeren in de wijk (inclusief monitoren voortgang eigen plek
jongvolwassenen)
Monitoren voortgang Speelveld Heidehof
Samenwerking met jeugdwijkraad – eens per twee maanden
Samenwerking met werkgroep communicatie voor het onder de aandacht brengen
van activiteiten.

Activiteiten 2021 - 2022
•
•
•
•

Aansluiten bij activiteiten die op de planning komen te staan (covid-19 afhankelijk)
Een voorjaars- en najaarsactiviteit organiseren die wijkvereniging specifiek is al dan
niet met ondersteuning van lokale ondernemers.
Activiteit gericht op jongeren / jongvolwassenen – in samenwerking met deze groep.
1e lustrum Binnenbos: “Het Binnenbos treedt naar Buiten”.

NATUUR
In de loop van 2021 zullen we in overleg gaan met de gemeente over het maaien van de
bermen en tevens met de gemeente overleggen of het in de toekomst mogelijk is een
maaibedrijf te gebruiken dat speciaal is opgeleid voor natuurvriendelijk maaien.
Zwerfvuil is een belangrijke ergernis en een groot gevaar voor de natuur, nu en in de
toekomst. Onder meer met de scholen zal hierover contact zijn. In de eerste plaats is het
natuurlijk van belang om helemaal geen zwerfvuil te veroorzaken. Maar waar dit desondanks
wel gebeurt, zou het zo snel mogelijk moeten worden opgeruimd.
Sommige typen bomen doen het wel goed in Kerckebosch en andere niet. Deze bomen
zouden vervangen kunnen worden en door bewoners geplant en geadopteerd kunnen
worden. Tijdens de droge, hete zomers kunnen de bewoners die water geven.
Beplanten van boomspiegels en andere reststukjes door bewoners met beplanting die past
in de natuur van Kerckebosch.

Activiteiten 2021
•
•

Bermen: Overleg met gemeente over maaibeleid
Zwerfvuil: Contact met bijvoorbeeld scholen, jeugdraad

•

•

•
•

Natuurburen: Het is het streven deze groep uit te breiden en wellicht op termijn dit
initiatief uit te breiden naar andere scheggen. De Natuurburen werken onder
auspiciën van het Utrecht Landschap.
Waterbeheer: In Kerckebosch zijn al veel voorzieningen aangebracht om zoveel
mogelijk water vast te houden. Maar de veranderingen in het klimaat maken dat die in
de periodes dat het weinig of niet regent er toch onvoldoende water voor de natuur
beschikbaar is. Dit is een wereldwijd probleem, dus moeilijk op te lossen in onze
eigen wijk alleen. In elk geval aandringen op verhoging van het grondwaterpeil. Wij
kunnen wel bomen adopteren en ook wat ideeën aanleveren voor een beter
waterbeheer in eigen tuin.
Boomspiegels: beplanten van boomspiegels en andere reststukjes door bewoners
met beplanting die past in de natuur van Kerckebosch.
Desgewenst uitbreiding aantal moestuinbakken.

DUURZAAM
In het komend jaar zullen we voortgaan op de ingeslagen weg en de samenwerking zoeken
met partijen op het gebied van duurzaamheid actief zijn:
•
•
•
•
•

Contact onderhouden met de het beleid in de gemeente.
Vragen vanuit de wijk beantwoorden of helpen met het vinden van de goede partij om
hier verder invulling aan te geven.
In de wijk op zoek gaan naar ambassadeurs met hun verhaal rondom het van gas
los.
Samenwerking met werkgroep communicatie voor het onder de aandacht brengen
van activiteiten.
Het onderwerp innovatie nog verder formuleren.

Activiteiten 2021 - 2022
•
•
•
•

Aansluiten bij activiteiten die op de planning komen te staan (covid-19 afhankelijk)
Bijeenkomsten organiseren over thema’s Zonnepanelen, warmtepompen, van gas los
bewustwording energiebesparing.
Duurzame huizenroute in onze wijk, inclusief de Gero-flat 11, die als eerste van het
gas af is.
Activiteiten rondom week van de duurzaamheid.

WIJKONTIKKELING EN OPENBARE RUIMTE
De speerpunten voor 2021 – 2022 zijn als volgt benoemd:
•
•

•
•

Monitoren inrichtingskeuzes Beaufort, Elix en Evergreen (indien van toepassing)
Ontsluiting Heidestein: Belangenbehartiging omwoners en deelnemen en bijdrage
leveren aan de uiteindelijke keuze voor inrichting ten aanzien van de ontsluiting en
oplossing parkeren Heidestein voor de wijk
Samenwerken met diverse bewoners voor het realiseren van veilige speelplaatsen,
o.a, speelveld Heidehof;
Verkennen aanwezigheid beheerplan gemeente, opvragen van dit plan en actief
gesprek aangaan waar nodig.

•

Observatie verkenning obstakels in de wijk

Activiteiten 2021 - 2022
•
•
•
•
•

Wandeling met de WOM / gemeente over ontwikkeling van de wijk (met nieuwe
wandeling)
Welkom nieuwe bewoners (o.a. Prinsessen hof (Reflection), Prinses Arianelaan, etc.)
Actief overleg met gemeente en Utrechts Landschap t.a.v. de ontsluiting Heidestein
Actief monitoren realisatie speelveld Heidehof (samen met werkgroep Zorgsaam).
Opvolgen beleid t.a.v. vervanging afvalcontainers en ondergrondse opslag van afval

SOCIALE ACTIVITEITEN
Afhankelijk van de maatregelen zullen we van onderstaande lijst activiteiten organiseren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsborrel
Kleedjesmarkt Koningsdag
Borrel in combinatie met wandeling door de wijk
Straatspeeldag
Sinterklaas
Welkom nieuwe bewoners
Natuurburendag – in samenwerking met Natuur Buren en Utrechts Landschap
Clean Up Day
Borrel

COMMUNICATIE & PROMOTIE
De speerpunten voor 2021 – 2022 zijn als volgt benoemd:
•
•
•
•
•
•

Communicatie als ingezet continueren
Nieuwe website opzetten samen met WOM
Vullen van de werkgroep communicatie waardoor uitbreiding activiteit mogelijk is
Communicatieplan maken
Meer communiceren via nieuwsbrief
Meer communiceren met whatsappgroepen in de wijk, ook op deelthema’s voor de
wijk.
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