Jaarverslag secretariaat 2012

Het bestuur
Sinds de Algemene Leden Vergadering van 13 maart 2012 bestaat het bestuur uit:
Dhr. Roy Abels; voorzitter tevens dagelijks bestuur,
Dhr. Lex Schuijl; vice-voorzitter tevens dagelijks bestuur
Dhr. Aggo in ’t Veld; penningmeester; tevens dagelijks bestuur
Dhr. Ronald van der Wal; secretaris; tevens dagelijks bestuur
Mevr. Marjolein Willemsen; algemeen bestuurslid en activiteiten
Dhr. Douwe Hoeven; algemeen bestuurslid en webmaster
Mevr. René van Herwaarden; algemeen bestuurslid en 2e secretaris
De infrastructuur
Ten aanzien van de infrastructuur zijn er een aantal uitbreidingen van de wijk.
De bereikbaarheid van het kerkelijk centrum De Regenboog en de christelijke basisschool
Het Startblok gaat niet meer via een noodweg maar via de Tubadreef. Een weg voor
bouwverkeer is aangelegd om vanaf de Groene Zoomweg de kerk en school te bereiken.
Aan de Tubadreef is men aangevangen met de bouw van nieuwe wooncomplexen. Door een
faillissement van een van de uitvoerders heeft een en ander vertraging opgelopen. Door de
bouw moest de noodweg verdwijnen.
De appartementen aan het Zijpenbergerhout zijn gereed en ook zijn de voetgangers- en
fietspaden daar aangepast.
De gemeente heeft de gedoogparkeerplaats voor vrachtauto’s gelegen tussen de
Drielandendreef, de Westermeenweg en de A28 half verhard.
De uitrit van parkeerplaats P1 (winkelcentrum bij C1000) is verbreedt, hierdoor heeft
uitrijdend verkeer meer ruimte om de Tonselsedreef op te komen.
Syntus Gelderland heeft de route van de busdienst gewijzigd. De route naar het station is nu
omgedraaid zodat er betere aansluiting is met vertrekkende treinen. Ook zijn de tijden
gewijzigd. Van maandag tot en met vrijdag is er om het half uur nog een busdienst. Op
zaterdag en zondag na 21.00 uur nog eens per uur. Verder heeft men op de daluren een
kleinere bus ingezet.
De afrastering aan de Triasgracht is eindelijk voltooid. Ook dit had vertraging door een
faillissement van een aannemer.
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Periodiek overleg
Dit overleg startte met de Wethouder Pieter Teeninga, daarna werd het overgedragen aan
wethouder Laurens de Kleine en nu wordt het voorgezeten door de wijkmanager Marcel van
den Ende.
In 2012 heeft er vier keer een officieel overleg met de gemeente Harderwijk plaats
gevonden. Hier heeft de wijkvereniging bijvoorbeeld:
Haar zorgen geuit over de effecten van ophoging van de maximale snelheid naar 130 km p/u
op de A28 ter hoogte van de wijk Drielanden;
De aanleg van een tijdelijke fietspad tussen de Bachdreef en de rotonde
Westermeenweg/Drielandendreef.
Er is gesproken over het “wijkgericht werken” en de aanstelling van een “wijkmanager”.
De wateroverlast in de blauwe long en de later geplaatste grindkoffers.
De verkeersveiligheid op diverse locaties.
De behoefte aan sportvoorzieningen.
Geluidsoverlast door jongeren.
Het krijgen van ambulante handel bij het winkelcentrum.
Veiligheid kinderspeelplaats Operettedreef/Operadreef.
Communicatie
Om de aandacht op sommige activiteiten te vestigen heeft de wijkvereniging diverse
kliklijsten opgehangen. Hierin worden aankondigingen gedaan.
De nieuwsbrief is in 2012 drie keer verschenen, ook het blad “de Hoorschelp” verscheen drie
keer. De verspreiding hiervan is door vrijwilligers.
In 2012 is door de webmaster Douwe Hoeven een nieuwe website gelanceerd. Deze heeft
qua kleur en uitstraling dezelfde lijn als de Hoorschelp, de Twitteraccount en de
Nieuwsbrieven. Over de website en de Hoorschelp krijgen we veel positieve reacties.
Activiteiten
Een activiteit als bezoek aan Bronbeek werd druk bezocht. De feesten in mfc de Bogen
stijgen in bezoekersaantallen. Het lentefeest en eind van het jaar het winterfeest.
Ook werd het Triasfeest druk bezocht. De kleedjesmarkt trok veel aandacht. De
demonstratie werden ook goed bekeken en voor het eerst was er ’s-Avonds muziek en
terras. Dit werd door de aanwezigen als erg gezellig ervaren maar de bezoekersaantallen
vielen een beetje tegen. Mogelijk was dat een gevolg van de onbekendheid. Dit Triasfeest
was ook niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele vrijwilligers.
Ondanks dat de wijk Drielanden een zeer jonge wijk is bleven activiteiten voor de jongsten
zeer matig bezocht. Het bestuur heeft een aantal activiteiten moeten schrappen wegens
gebrek aan belangstelling.
Waar genoeg belangstelling voor was waren het voetbaltoernooi en het volleybaltoernooi
welke mede georganiseerd werden met Mathijs van Faassen de functionaris van de Brede
School.
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