
Verslag Jaarvergadering Herewegbuurt  17 januari 2023 

 
Aanwezig: Er zijn 21 belangstellenden aanwezig. 

1. Opening: De voorzitter, Rienk Baarsma, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij refereert aan de verwarring die soms ontstaat door het gebruik van twee namen voor 
onze buurtvereniging: Herewegbuurt (officiële naam) en Herepoortbuurt (verwijzend 
naar de Herepoort die vroeger in onze wijk stond). 
 

2. Agendawijzigingen : Het Amaliatunneltje wordt als laatste punt voor de pauze 

toegevoegd. 

3. Mededelingen :  

- De nieuwe samenstelling van het bestuur wordt voorgelegd: Carla Vegter (verhuisd) 

en Carolien Doornbosch (andere werkzaamheden) zijn vervangen door Siska 

Werkman (penningmeester), Ronald Stolk (website)) en Martien de Vries 

(Zuiderplantsoen). Anja Dijkstra (secretaris) en Rienk Baarsma (nu voorzitter) waren 

al lid van het bestuur. De vergadering gaat akkoord met deze samenstelling. 

4. Notulen jaarvergadering 2020: 

De notulen worden goedgekeurd. 

5. Verlag van de afgelopen jaren:  

De voorzitter licht de activiteiten toe die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden: 

- Er was de afgelopen coronajaren geen kerstkuier. Afgelopen kerstdagen had er – 

achteraf gezien- wel een kuier gehouden kunnen worden, maar de commissie moest 

in een vroeg stadium besluiten, en wilde het risico niet nemen. Wel organiseerde de 

commissie een geslaagde zomerkuier. De intentie is om komend jaar de traditie van 

de kerstkuier weer op te pakken. Ook wordt gekeken of er weer een zomerkuier 

georganiseerd kan worden. 

- Voor het eerst sinds jaren is er weer een kleedjesdag op Koningsdag georganiseerd 

op het Sterrebospleintje. Hoewel het koud was en nog  kleinschalig, wil het bestuur 

ook dit jaar iedereen oproepen om deze traditie op te pakken.  

- Tijdens gesprekken met de gemeente werd ons duidelijk dat er van hun kant geen 

extra maatregelen genomen zullen worden om het parkeerprobleem in onze wijk op 

te lossen. Ook werd geen gehoor gegeven aan een verzoek om een limiet in te 

stellen voor huishoudens wat betreft de toekenning van de parkeervergunningen.  

- We geven een korte toelichting op de plannen van de gemeente voor het 

Stationsgebied (zie voor de laatste update de bijlage). 

- Het is prettig dat we weer een paar keer per jaar een buurtborrel in de Waterloobar 

kunnen organiseren. 

- Voor de communicatie naar de buurtbewoners hebben we besloten om niet meer op 

regelmatige basis een wijkkrant aan te bieden. De kosten zijn voor onze wijk (zonder 

advertentie-inkomsten) te hoog. De communicatie gaat nu als volgt: 

• Via de e-mail (geef je mailadres door, als je dat nog niet gedaan hebt): 

herepoortbuurt@gmail.com   

• Via de (verbeterde) website: www.herewegbuurt.nl  

• We zijn ook bezig om via clickboards op de vuilcontainers activiteiten in de wijk 

aan te kondigen. 

mailto:herepoortbuurt@gmail.com
http://www.herewegbuurt.nl/


• Eenmaal per jaar zullen we nog een wijkkrant via de brievenbus aanbieden. 

Vooral bedoeld om (nieuwe) bewoners de kans te geven om alsnog hun e-

mailadres door te geven. 

 

6. Financieel verslag 2022: 

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Siska Werkman. We hebben voldoende 

geld in kas. 

7. Bevindingen kascommissie: 

De kascommissie, bestaande uit Martien de Vries en Lilian Schrijvers, gaat akkoord en 

dechargeert de penningmeester. De kascommissie voor het komend jaar zal bestaan uit 

Lilian Schrijvers en Mieke de Vries. 

8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

De voorzitter licht de punten toe. De wijziging is noodzakelijk vanwege een nieuwe wet 

waarin staat aan welke (integriteit) criteria verenigingen en besturen moeten voldoen.  

9. Amaliatunneltje: Dit is de fietstunnel onder het Emmaviaduct richting Noord 

Willemskanaal-oostzijde. Deze onderdoorgang gaat verdwijnen. De Rivierenbuurt maakt 

zich net als wij zorgen over de gelijkvloerse, ovalen rotonde die ervoor in de plaats komt. 

Afgesproken wordt dat het bestuur contact opneemt met de actiegroep van de 

Rivierenbuurt, om te kijken of we gezamenlijk een vuist kunnen maken richting de 

gemeente. 

 

10. Presentatie Zuiderplantsoen 

Martien de Vries geeft kort de voorgeschiedenis van de activiteiten aan. Samen met het 

wijkbestuur uit Helpman is een overzicht van de wensen en aanbevelingen naar de 

gemeente gestuurd.  

Het bestuur heeft Henk Hindriks van het wijkbestuur Helpman uitgenodigd om een en 

ander toe te lichten (In de bijlage een overzicht van de wensen en aanbevelingen; op de 

website staat de volledige presentatie). Een helder verhaal, waarvan we hopen dat de 

gemeente hier serieus aandacht aan zal besteden. In februari wordt een eerste voorstel 

voor de inrichting van het Zuiderplantsoen verwacht. 

Twee vragen naar aanleiding van deze presentatie: 

- Is er al enig zicht op de (aangekondigde) herinrichting van de Hereweg? Bij het 

bestuur is daarover niks bekend. 

- Is het bij het bestuur bekend dat er plannen zijn om naast het DUO- gebouw ook nog 

te gaan bouwen? (dit naar aanleiding van een krantenartikel). Dorti Been deed 

navraag, maar ontving daarover gemengde signalen. 

Henk Hindriks wordt bedankt met een presentje voor zijn heldere toelichting.  

 

11. Rondvraag: Hier wordt niet meer gebruik van gemaakt. 

 

12. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

  


