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Verslag van de bewonersvergadering van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op woensdag 
17 mei 2017 in de ruimte van Toneelvereniging Odia, Anemoonstraat 25 om 19.30 uur  
 
Aanwezig: Leden van het bestuur: 
  Jurrie Vos (secretaris/interim voorzitter), Klaartje de Vrueh 

(penningmeester), Arnold van der Heijden en Jan van ’t Hart (algemeen leden) en 
Saskia de Swart (bewonersondersteuner)   

 
Aanwezige  
bewoners:  zie presentielijst 
 
Gastspreker:  Eric Wisse (IVN en Stichting Duinbehoud) 
 
Afwezig:  Marcel van Guldener, Marja Haring, Roos Kessels 
met bericht 

     
Opening 
Secretaris/interim voorzitter Jurrie Vos opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 
1. Mededelingen  
V.: Waren de stukken voor de vergadering vooraf beschikbaar? 
A.: Nee, de stukken zijn niet gepubliceerd op de website van het wijkberaad. Het bestuur zegt toe 
dat dit volgend jaar wel zal gebeuren. 
 
2. Verslag bewonersvergadering 18 mei 2016 
Geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2016, jaarplan 2017 
Jurrie geeft een opsomming van activiteiten die plaats vonden in 2016.  
De Nieuwjaarsborrel vond begin 2017 plaats in wijkcentrum De Bolster aan de Kastanjestraat. Het 
evenement was georganiseerd in samenwerking met Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt 
(SBOB); als aftrap om meer samen te werken met de SBOB. Beide wijken vertonen veel 
overlappingen wat een goede basis vormt voor mogelijke samenwerking. 
 
Burendag 
Met het thema: Delen = het nieuwe hebben. Het ging over de deeleconomie op wijkniveau. Dit 
evenement was een groot succes. 
 
Repair Café 
Een druk bezocht evenement waarbij bezoekers spullen konden laten repareren, hetgeen ook vaak 
lukte. 
 
Parelroute 
Diverse Parels uit de Bloemenbuurt presenteerden zich tijdens de Parelroute Flora en Faunawijken in 
de zaal van wijkcentrum De Hyacint.  
 
Het vrijwilligersuitje 
Om alle vrijwilligers van het wijkberaad te bedanken voor hun inzet organiseert het wijkberaad 
jaarlijks een buffet. In 2016 heeft het wijkberaad echter een uitje georganiseerd om alle vrijwilligers 
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te trakteren op een leuke dag, een boottocht over het IJsselmeer en daarna een bezoek aan het 
Woudagemaal in Lemmer. 
 
Kerstborrel en Kerstmeezingconcert 
In samenwerking met dirigente Sarah Mareels en het Bloemenkoor heeft het wijkberaad de 
Kerstborrel en Kerstmeezingconcert georganiseerd op 17 december. Op basis van de ervaring van het 
voorgaande jaar was de opzet van het evenement aangepast. Bezoekers konden zich vooraf 
aanmelden en met het vragen van een klein bedrag voor de entree hoopte het wijkberaad enorme 
drukte voor te zijn. Het evenement was een succes, al was de opkomst deze keer bescheiden. 
 
Vaste activiteiten 
Het wijkberaad is tevreden over het reguliere aanbod van activiteiten die wekelijks plaatsvinden in 
het wijkcentrum zoals onder andere yoga, de jeu de boules-club, Eten voor Jong en Oud, een 
decembermaaltijd voor eenzame ouderen, de kookclub, het beheer van Fietsenstalling 
Goudsbloemlaan en Open Coffee Bloemenbuurt.  
 
De Leesclubs 
De gemeente heeft in 2015 extra subsidie beschikbaar gesteld voor het bereiken van nieuwe 
doelgroepen in de wijk. Deze subsidie werd in 2016 ingezet voor extra activiteiten ten behoeve van 
de leesclubs. Loukie Nak, organisator van de leesclubs licht toe om welke activiteiten het ging. Zij 
heeft Maarten Seegers uitgenodigd voor een presentatie en discussie naar aanleiding van zijn boek 
‘Ik was een van hen’.  
 
Breiclub De Hyacint 
Het bestuur vindt het leuk dat deze activiteit vanuit De Kruin een plek heeft gevonden in wijkcentrum 
De Hyacint. 
 
Wijkwijs 
Het wijkblad van de Bloemenbuurt, Wijkwijs, verschijnt vijf maal per jaar. Het bestuur is trots op het 
in het nieuwe jasje gestoken blad. De redactie van Wijkwijs steekt veel tijd en energie in iedere 
uitgave. Een vormgever uit de wijk levert op vrijwillige basis het ontwerp voor Wijkwijs. Er waren in 
2016 enkele wijzigingen bij Wijkwijs. Zo is Peter de Looff gestopt als fotograaf, en hebben twee 
nieuwe fotografen hebben zich aangemeld evenals een nieuw redactielid (Michiel van Schie). De 
coördinatie van de bezorging van Wijkwijs heeft Loukie Nak overgedragen aan Marianne Wijsman. 
Beiden ontvangen van Jurrie een bos bloemen. 
 
Inplaatsing De Kruin 
Zoals bekend is het inplaatsen van De Kruin in het wijkgebouw aan de Anemoonstraat niet 
doorgegaan. Vereniging De Kruin heeft zelf de stekker eruit getrokken. Het gebouw aan de 
Acaciastraat is inmiddels gesloopt. Uiteindelijk zijn bewoners van de Bomenbuurt de verliezers van 
deze ontwikkeling, zij hebben hun plek in hun wijk verloren. 
 
Jaarplan 2017 
 
Burendag 
Op zaterdag 23 september vindt Burendag De Hyacint plaats. In 2017 is het thema; Viva el mundo. 
De wereld in de buurt. Met diverse activiteiten met een werelds karakter. 
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Repair Café 
Het Repair Café vindt plaats op zaterdag 20 mei. Vanwege de renovatie van wijkcentrum de Hyacint, 
wijkt het Repair Café uit naar de ruimte van Toneelvereniging Odia. 
 
De Leesclubs 
Ook in 2017 zijn diverse activiteiten georganiseerd, mogelijk gemaakt door de speciale subsidie 
vanuit de gemeente. De leden van de leesclubs hebben een toneelstuk ‘Twee vrouwen’ gebaseerd op 
het boek van Harry Mulisch bezocht in de schouwburg.  
Op 24 mei heeft Loukie Nak de schrijver en columnist Christiaan Weijts uitgenodigd voor een lezing. 
Vanwege de renovatie van het wijkcentrum vindt deze activiteit plaats in Lokaal 7, op de eerste etage 
van het wijkgebouw. De leesclubs waren heel blij met dit budget, wat het organiseren van deze extra 
activiteiten mogelijk heeft gemaakt. 
 
Strategische sessie 
Het bestuur heeft medio februari een strategische sessie gehouden met alle bestuursleden, een 
medewerker van het stadsdeelkantoor en een ouderenwerker van VOOR Welzijn onder leiding van 
een gespreksleider. Uit deze sessie zijn drie onderwerpen gedestilleerd waar het wijkberaad zich de 
komende tijd mee bezig wil houden. Het gaat om: 

• Een behoeftepeiling onder wijkbewoners uit de Bloemenbuurt zoals project Bloemrijk uit 2012. 
Planning is om deze peiling in 2018 uit te voeren. 

• Brede bemensing. Het werven van vrijwilligers, zowel doeners als denkers. Het bestuur denkt na 
over een strategie om mensen te werven. Het eerste voornemen is om bij iedere activiteit in het 
wijkcentrum actief mensen te werven. Bij deze doet het bestuur een beroep op alle bewoners in 
de wijk om zich in te zetten voor de wijk. 

• Culturele avonden. Het organiseren van muzikale optredens, filmvertoningen, lezingen en 
dergelijke op regelmatige basis. De eerste culturele avond zal plaats vinden in oktober van dit 
jaar. 

 
Bloem & Daal geannuleerd 
Het nieuwbouwproject Bloem & Daal aan de Daal en Bergseweg zal niet worden gerealiseerd. De 
gemeente heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het planinitiatief ‘Bloem & Daal’. 
Het plan stuitte op verzet in de Bloemenbuurt. Arnold van der Heijden geeft aan dat de gemeente 
vooraf had aangegeven dat, draagvlak zou ontbreken, het plan niet door zou gaan. Welnu het 
draagvlak ontbrak en de gemeente heeft woord gehouden. Jurrie geeft aan dat het bestuur van het 
wijkberaad in het algemeen zelf geen standpunt inneemt in dergelijke zaken. Wel faciliteert het 
wijkbewoners die hun mening willen ventileren. Als voorbeeld van een faciliteit noemt hij het ter 
beschikking te stellen van vergaderruimte.  
 
Renovatie wijkgebouw en herinrichting tuin 
Door het niet doorgaan van de inplaatsing van De Kruin heeft de gemeenteraad bepleit om een deel 
van het budget te besteden aan renovatie van het wijkgebouw en het herinrichten van de 
Hyacinttuin. Het college is hiermee akkoord gegaan. Op dit moment is de renovatie in volle gang. Dit 
heeft gevolgen voor de vaste activiteiten die plaats vinden in de zaal van het wijkcentrum. De 
oplevering is gepland in week 25 en het wordt heel mooi.  
De herinrichting van de tuin geschiedt in samenwerking met een landschapsarchitect. Het resultaat 
wordt een nog mooiere binnentuin, nog groener én toegankelijk voor minder validen. Opening van 
de heringerichte tuin is gepland tijdens Burendag De Hyacint op 23 september, hopelijk in 
aanwezigheid van wethouder Wijsmuller. 
 
Parkeerplaats Jumbo 
Na jarenlang procederen heeft Jumbo het gelijk aan zijn kant gekregen en komt er een parkeerplaats 
op het braakliggende terrein aan de Anemoonstraat. De openbare ruimte van het plein voor Jumbo 
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zal met het realiseren van de parkeerplaats ook worden aangepakt. Dit betekent herinrichting van de 
fietsenplek en nieuwe bestrating. Dit gebeurt in overleg met alle gebruikers van het pand aan de 
Anemoonstraat 25. 
V.: Is er een tekening van de parkeerplaats en de openbare ruimte? 
A.: Jumbo moet nog een tekening aanleveren via een omgevingsvergunning. Afsluiting van het hek is 
onduidelijk. Jumbo is vooralsnog in gebreke gebleven met het leveren van de tekening. 
V.: Heeft het wijkberaad het verzet tegen de parkeerplaats van Jumbo gefaciliteerd? 
A.: Op verzoek van het wijkberaad is er een verkeersonderzoek gedaan. Dat is ook meegenomen naar 
de Raad van State. Daar zijn de eisen van de bewoners afgeketst. De bal ligt op dit moment bij 
Jumbo. Zij moeten het plan uit de kast halen, afstoffen en er mee aan de slag gaan. 
V.: Wordt de ruimte voor fietsen beperkter? 
A.: De ruimte blijft hetzelfde. Het bestuur wacht op actie vanuit Jumbo. Het bestuur vindt dat Jumbo 
eigenlijk al te veel openbare ruimte in beslag neemt met een laden- en losplek, een rookplek voor 
het personeel en stalling van kooikarren. Dit brengt het bestuur ook onder de aandacht in het 
overleg met Jumbo en probeert hierop invloed uit te oefenen. 
 
Rioolwerkzaamheden Bloemenbuurt-Oost 
Naast het Segbroekcollege aan de Goudsbloemlaan staat een keet van de aannemer Van Gelder. 
Daar vindt tweewekelijk een inloopspreekuur plaats over de rioolwerkzaamheden. 
 
Verkeer 
Ontwikkelingen die betrekking hebben op het verkeer op met name het Goudenregenplein, de 
Goudsbloemlaan en de Noordwestelijke hoofdroute zijn ook onder de aandacht van het bestuur. 
 
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2016  
Jurrie geeft het woord aan Klaartje de Vrueh voor haar presentatie van het financiële verslag van 
2016. 
Klaartje geeft een powerpointpresentatie van het financieel verslag 2016. Op de verlies – 
winstrekening staan €54.000,- aan diverse kosten. Grote uitgaven heeft het wijkberaad besteed aan: 

• Wijkwijs 

• Inhuren bewonersondersteuning 

• Vrijwilligersuitje 

• Investering nieuwe keuken. 
 

Belangrijkste baten zijn: 

• Basissubsidie (voor exploitatie wijkcentrum) 

• Activiteitensubsidie 

• Wijkwijssubsidie 

• Verhuur ruimtes (zaal en Lokaal 7) 

• Fietsenstalling Goudsbloemlaan 

• Omzet bar. 
 

2016 kende een klein positief resultaat van €1.750,-. 
Op de balans staat een reserve van €10.000,- voor het opvangen van tegenvallers. Voor het 
herinrichten van de tuin heeft de gemeente een bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld. Het 
wijkberaad heeft €10.000,- geïnvesteerd. 
Klaartje verwacht een tekort in 2017 van €8.000,-. Door de renovatie heeft het wijkberaad te maken 
met derving van de verhuur. Op de eerste etage is een lokaal beschikbaar gekomen voor 
kantoorruimte voor het wijkberaad, het gevolg is meer kosten. 
V.: Loopt Lokaal 7? 
A.: Ja, door de verhuur van vaste activiteiten en diverse flexwerkplekken. 
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V.: Hoe zit het met de toezegging van de gemeente voor beplanting van de fietsenstalling 
Goudsbloemlaan? 
A.: Het is onduidelijk onder wie het beheer van de fietsenstalling valt bij de gemeente. Het bestuur 
krijgt geen grip op het proces om eventuele aanpassingen aan de stalling te verrichten. Het bestuur 
laat dit onderwerp echter niet los. 
Klaartje geeft aan dat zij een verhoging van de kosten voor gas, water en licht verwacht in 2017.  
V.: In het verslag staat winst. Bij een stichting is toch geen sprake van winst? 
A.: Nee, dat moet positief resultaat zijn of overschot. 
V.: Wat doet het wijkberaad met €42.000,-? 
A.: Een deel is gereserveerd als reserve. 
 
5. Goedkeuring jaarstukken 2016 
Jurrie geeft aan dat Administratiekantoor J.J. van Dalen een Verklaring Kascommissie heeft 
opgesteld. De vergadering stelt de jaarstukken vast en verleent het bestuur in het algemeen en de 
penningmeester in het bijzonder decharge voor het gevoerde beheer.  
 
Jurrie meldt dat eind 2016 voormalig bestuurslid Juup Nak is overleden. Het bestuur deelt het 
verdriet van Loukie. Jurrie vraagt de vergadering een moment van stilte ter nagedachtenis aan Juup. 
 
6. Herbenoeming bestuursleden 
Onderstaande bestuursleden treden af, maar zijn verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar 
voor het bestuur: 

• Arnold van der Heijden is in 2016 afgetreden als voorzitter, hij is herkiesbaar als lid.  

• Klaartje de Vrueh is aftredend penningmeester, zij is herkiesbaar als voorzitter.   

• Roos Kessels is herkiesbaar als lid. 

• Jurrie Vos was interim voorzitter en secretatis en is herkiesbaar als secretaris.  

• Rien Haring opteert voor de functie van penningmeester. 
Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her)benoemen. De vergadering stemt met applaus in 
met de (her)benoeming van de bestuursleden.  
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
Jurrie kondigt de pauze aan. 
 
Natuur in en om de Bloemenbuurt’. Een presentatie over de natuur in het Westduinpark. 
Na de pauze volgt het thematische gedeelte van deze bewonersvergadering; een presentatie door 
Eric Wisse van IVN en stichting Duinbehoud over de ‘Natuur in en om de Bloemenbuurt’. Een 
presentatie over de natuur in het Westduinpark. 
Eric vertelt dat het duingebied de grootste biodiversiteit heeft van het land. In de jaren ’30 is het 
Westduinpark ingericht met paden en beplanting, ook planten die helemaal niet in de duinen thuis 
horen. De variatie van de planten maakt het gebied bijzonder. De variatie ontstaat onder invloed van 
zout uit zee en kalk in de bodem. De presentatie van Eric wordt afgesloten met een powerpoint 
fotoreportage van het Westduinpark door fotograaf Ruud. 
Jurrie overhandigt Eric en Ruud een presentje en dankt ten slotte alle aanwezigen voor hun interesse 
in het Wijkberaad. 
 
31 mei 2017 
Saskia de Swart 
 
Bijlagen 

- Verklaring kascommissie 
- Presentielijst 


