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Agenda 

 

Wijkjaarvergadering 20.00 – 20.45 uur 

 

 Terugblik 2011 

 Wijkjaarplan 2012 

 Begroting 2012  

 

 



Terugblik 2011 

 

 

 



Wijkjaarplan 2012 

 Werkgroep kinderen 

 

 Organiseren van activiteiten voor kinderen 
◦ Carnaval 

◦ Palmpasen 

◦ Sprookjespark 

◦ Griezeltocht 

◦ St Maarten 

 



Wijkjaarplan 2012 

 Queens Crew 

 

 Koninginnedag in het park met 
festiviteiten en kleedjesmarkt 

 Activiteiten voor drie doelgroepen  
◦ 1) kinderen tot 10 jaar  

◦ 2) jongeren tot 16 jaar  

◦ 3) volwassenen 
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 Werkgroep welkom  
 

 Nieuwe bewoners in onze wijk welkom heten 

 Informatie verstrekken en een attentie 
aanbieden 

 Aandacht schenken aan de buurtpreventie 
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 Werkgroep wijkveiligheid en verkeer  

 
 4 keer per jaar een gesprek met de wijkagent.  

 2 keer per jaar praten wij met de gemeente Arnhem over 
verkeerszaken 

 5 keer per jaar nieuwsbrief wijkveiligheid en verkeer 

 Oppakken ad hoc vragen met betrekking tot verkeer en 
wijkveiligheid op 
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 Werkgroep park 
 

 Activiteiten die de betrokkenheid van de wijkbewoners vergroten: 
◦ Werkochtenden + maandelijks woensdagochtenden in de binnentuin 
◦ Boomplantdag 2012 
◦ Vleermuizenavond 
◦ Plantjesmarkt/ruilbeurs 
◦ Maatschappelijke stage Beekdal Lyceum 

 

 Goed gebruik van het park: 
◦ Overlast van jongeren: we blijven contact houden met de gemeente en politie hierover. 
◦ Handhaving hondenbeleid 
◦ Handhaving fietsbeleid 

 

 Doorlopend overleg met de gemeente over uitvoering beheer van 
het park: 
◦ Planning en begroting van de werkzaamheden in park Angerenstein door Dienst Bossen en 

Parken. 
◦ Schouw met gemeente in februari en september. 
◦ Verjonging bomen 
◦ Revitalisering van fonteinen 
◦ Aandacht voor waterkant beschoeiingen, niveau park onderhoud 
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 Werkgroep historie 

 
 de website Historie www.angerenstein.org onderhouden en 

aanvullen 

 historisch materiaal over de wijk verzamelen en bewaren 

 bezinnen op wat er gedaan moet worden met al het 
(fysieke) archiefmateriaal: uitzoeken en beheren 

 versterking van de werkgroep zoeken, met name om het 
archiefmateriaal uit te zoeken. 
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 Sportactiviteiten 

 

 Volleybaltoernooi 

 Voetbaltoernooi 
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 Redactie wijkkrant 

 

 Uitbrengen van vier goed gevulde 
nummers, voorzien van een maximum 
aantal vaste adverteerders (14 pagina’s). 

 Uitbrengen van een lustrum uitgave 
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 Wijkwebsite 
 
 Doorgaan met huidige opzet (layout/structuur) 
 Promoten & ‘opleiden’ werkgroepen voor het zelf 

vullen van de website 
 Bereik vergroten van de nieuwsbrief 
 4 – 6x per jaar nieuwsbrief uitbrengen 

(afhankelijk van hoeveelheid ‘nieuws’) 
 Twitter nog klein bereik, erg geschikt voor ‘hot 

news’ 
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 Materialen  

 
 Coördineren van beheer en opslag van de 

materialen die aangeschaft door de SWA 
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 Bestuur 

 
 Nieuwjaarsreceptie + kerstboomverbranding 

 Wijkjaarvergadering 

 Vergaderingen: input werkgroepen welkom. 
Vergaderprogramma op de site. 

 Zoeken van een voorzitter 



Lustrum 2012 

Lustrum 2012 

 

 Datum: 16 en 17 juni 2012 

 Programma (ovb): voetbaltoernooi, eten, 
(nacht-)film, parkconcert 

 

 



Concept Jaaragenda 2012 

Maand Activiteit Werkgroep 

Januari Nieuwjaarsreceptie  + 
kerstboomverbranding (8) 

Bestuur 

Februari Carnaval (15) Werkgroep kinderen 

Maart Wijkjaarvergadering (1) 
Boomplantdag (?) 
Werkochtend (31) 
Werkochtend binnentuin (1e 
woensdag van de maand t/m 
okt. 

Bestuur 
Werkgroep park 
Werkgroep park 
Werkgroep park 
 

April Palmpasen (1) 
Plantjesmarkt/ruilbeurs (30) 
Koninginnedag (30) 

Werkgroep kinderen 
Werkgroep park 
Queens crew 

Mei Vleermuizenavond (medio) Werkgroep Park 



Concept Jaaragenda 2012 

Maand Activiteit Werkgroep 

Juni Volleybaltoernooi (3) 
Sprookjespark (10) 
Lustrum (16 en 17) 
Voetbaltoernooi (16) 
Werkochtend (23) 

Sport 
Werkgroep kinderen 
Werkgroep lustrum 
Sport 
Werkgroep park 

Juli tot Sept. 

Oktober Werkochtend park (6) 
Griezeltocht (27) 

Werkgroep park 
Werkgroep kinderen 

November St. Maarten (9 of 11) 
Bijeenkomst bestuur en 
werkgroepen met plannen voor 
2013 

Werkgroep kinderen 
Bestuur + alle 
werkgroepen 

December 



Begroting 2012 

Naam Opbrengsten Uitgaven 

Subsidie, donaties, 
rente 

2.600 

Activiteiten 
werkgroepen 

2.400 

Overige activiteiten* 6.650 

Algemene kosten 1.150 

Totaal 2.600 10.200 

Resultaat - 7.600 

* = incl. Lustrum 


