
Jaarverslag 2019

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Wijkraad Professorenwijk vanaf 1 januari 1 t/m 31 
december 2019

Gebeurtenissen van het afgelopen jaar :

Het wijkraadbestuur heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarin de wijkbewoners 
werden geïnformeerd over actuele zaken, de gemiddelde opkomst was 60 personen.

Er zijn 4 ochtend bijeenkomsten geweest.
2 bloemschikavonden georganiseerd, de gemiddelde opkomst was 24 personen.
De wijk heeft meegedaan aan NL-Doet.
De zwerfvuilploeg is 6 maal door de wijk geweest.
Kerstboom versnippering, deze was een groot succes.
Burendag , het een was een gezellige koffieochtend, de politie preventie bus was aanwezig, een 
tekenwedstrijd voor de jeugd. Wijkagent heeft de prijzen uitgereikt.

Alle vrijwilligers hebben met de kerst een kerstbrood gekregen van AH.

Een greep uit de onderwerpen van de vergaderingen:

Verkeerssituatie Hertog van Saxenlaan aan de hand van het rapport van Veilig Verkeer Nederland, 
verslag voortgang gesprekken gemeente.
De huisvesting van Arbeidsmigranten, rapport is aan de Burgemeester overhandigt.
Samenwerking met accolade.
Onderhoud hagen en stegen door Empatec.
Sociaal Vitaal
Project positieve gezondheid

 Project Positieve gezondheid

de bedoeling is dat wijkbewoners zich meer betrokken voelen bij de wijk, dit om eenzaamheid te 
verkomen en de sociale cohesie te bevorderen .
Op 23 november is er gezamenlijk bijeenkomst geweest met wijkbewoners uit de Professorenbuurt 
en het  It Stiselplak ( aangrenzende wijk)  om de te horen hoe de wijkbewoners over de 
verschillende onderwerpen dachten,  deze werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er 
kwamen veel goede ideeën , spelletjes/sjoelmiddag, handwerkclub, spel en boeken kast, 
Jeu-de -boulesbaan.

Thema bijeenkomsten van het bestuur:

Het bestuur is naar verschillende bijeenkomsten van verschillende organisaties geweest:
Gemeente:  bijeenkomsten arbeidsmigranten, Wijken en Dorpen. Raadsvergaderingen

Het bestuur is in overleg geweest met  B&W van de gemeente Waadhoeke over de verkeerssituatie 
op de Hertog van Saxenlaan, de knelpunten op de Hertog van Saxenlaan besproken.
De voorzitter Heleen de Vries heeft ingesproken tijdens de gemeente raadsvergadering over de 
situatie  op de Hertog van Saxenlaan aan de hand hand van de parkeervisie.
Het bestuur heeft verschillende raad- en kernteamvergaderingen bijgewoond.



Wijkschouw
Het bestuur heeft  samen met enkele medewerkers van de gemeente en  woningstichting Accolade 
een buurtschouw gehouden, met de nadruk op de situatie van de speeltuin Andalastraat, 
groenvoorziening en trottoirs 

Contact met de raadsfracties
Het bestuur heeft naar aanleiding van de verkeerssituatie op de Hertog van Saxenlaan contact 
gezocht met de verschillende fracties.

Contact Accolade: er is gesproken over arbeidsmigranten, onderverhuur, onderhoud heggen en de 
werkzaamheden van het bestuur.

Federatie van wijken en Buurtverenigingen:
Het bestuur heeft de bijeenkomsten bezocht.

Financieel:

De wijkraad heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften en donaties, ontvangt jaarlijks 
een subsidie van € 500 van de gemeente Waadhoeke, verder wordt er door middel van collectes 
voor Jantje Beton en het Oranjefonds geld gegenereerd.
De wijkraad heeft een gift ontvangen van de ING Bank.


