
 
  

Samenstelling van het bestuur vanaf mei 2020 
Dit jaar verlaten drie bestuursleden het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De 
Hyacint 
 

Arnold van der Heijden, voormalig voorzitter en algemeen bestuurslid met verkeer 
in zijn portefeuille gaat ons na elf jaar verlaten. Arnold zijn aandachtpunten lagen 

daarbij op verkeer en openbaar vervoer. Hij heeft zich opgeworpen om pleinen en 
straten beter in te richten, veiliger te maken en heeft visie op dit onderwerp in de 
stad. Hij heeft vele malen ingesproken bij de gemeente raad en commissies en vraagt 

regelmatig aandacht bij wethouders, ambtenaren en bestuurders voor de 
verschillende onderwerpen. We zullen Arnold missen, gelukkig blijft hij voorzitter van 

de lokale Rover afdeling en blijft hij zich inzetten voor het OV! 
 
Jurrie Vos, heeft zes jaar in het bestuur gezeten, als algemeen lid, voorzitter en 

secretaris. Hij heeft ons door menig lastig dossier geloosd. Hij heeft veel gesprekken 
gevoerd om vrijwilligers voor het bestuur en de redactie van de Wijkwijs te selecteren 

en zat in de redactie van de Wijkwijs vanuit het bestuur. Zijn brede ervaring in het 
algemeen bestuur vanuit zijn voormalige werkomgeving waren van grote waarde in 
het bestuur. Jurrie gaat zijn tijd besteden aan zijn hobby’s: kleinkinderen, zijn pied-à-

terre op de Veluwe, schrijven en jeu de boules.  
 

Last but not least: Marja Venema, zij is al jaren contactpersoon voor de advertenties 
in de Wijkwijs en blijft dat ook doen. Afgelopen jaar was zij ook bestuurslid en had zij 
focus op bestemmingsplannen, ontwikkelingen op het gebied van woningsplitsing en 

vergunningen. Helaas dwingen persoonlijke omstandigheden om het bestuur te 
verlaten. Marja veel sterkte en we houden contact! 

 
Het bestuur zal per 1 mei als volgt zijn samengesteld: 
Klaartje de Vrueh – voorzitter 

Jan Vonk – secretaris 
Geert van Drimmelen – penningmeester 

Marcel van Guldener – algemeen bestuurslid 
Marcel Bril – algemeen bestuurslid.Het bestuur is altijd op zoek naar nieuwe 

bestuursleden – mocht u interesse hebben, mail ons! (wijkberaad@dehyacint.nl) 
 

Klaartje de Vrueh 

April 2020 

 

 

 
 

 


