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Jaarverslag secretariaat 2011
Het bestuur:
In september is de voorzitter dhr Jac Raaijmakers om gezondheidsredenen afgetreden. Tot aan de
algemene ledenvergadering van 2012 zal Lex Schuijl de honneurs waarnemen. Ook Inge de HaanBennebroek geeft aan om persoonlijke omstandigheden genoodzaakt te zijn haar functie als
algemeen bestuurslid neer te leggen.
Op per 1 oktober bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter, vacant.
dhr. Lex Schuijl, interim-voorzitter en PR verantwoordelijke
dhr. Laurens Nieuwenhuizen, penningmeester
mevr. Marjolein Willemsen, secretaris
De overige bestuursleden zijn:

mevr. René van Herwaarden, 2de secretaris
dhr. Douwe Hoeven, algemeen bestuurslid en webmaster
Algemeen bestuurslid, vacant

Vacature bestuur
Wij zijn erg blij te kunnen melden dat afgelopen jaar iemand zich heeft aangemeld voor de vacature
van penningmeester in de persoon van dhr. Aggo In ’t Veld. Dhr. In ’t Veld heeft jaren lange
bestuurservaring binnen de publieke sector. Hij wordt tot aan de algemene ledenvergadering in
gewerkt door de oud penningmeester dhr. Laurens Nieuwenhuizen.
Door een gelukkige samenloop van omstandigheden hebben wij al kort na het terugtreden van dhr.
Jac Raaijmakers een beoogd voorzitter gevonden in de persoon van Roy Abels.
De infrastructuur
Wat infrastructuur zijn er verschillende verbeteringen aangebracht in de wijk. Voor de aanleg van de
fietsbrugzijn geen obstakels meer. De aanbesteding is inmiddels in volle gang. De verwachting is dat
met de aanleg zal worden begonnen medio 2012. De verbreding van het fietspad aan de kant van de
Stadsweiden aansluitend aan de toekomstege brug is inmiddels voltooid.
De exploitatie van buslijn 3 wordt nu gedaan door busmaatschappij Syntus. De bus rijdt nu 7 dagen
per week en tot laat in de avond.
De bewoners van Horsterhout hebben in samenwerking met de wijkvereniging voor elkaar gekregen
dat de parkeerplaats P1 (Horsterhout) een stuk veiliger is geworden. Er zijn paaltjes gekomen op de
stoepen tussen de auto’s, waardoor de stoepen niet meer onrechtmatig kunnen worden gebruikt. De
kinderen van OBS de Bogen kunnen nu velig naar de parkeerplaats doordat er hekjes zijn gekomen
en een opvallende paal aangeeft aan het autoverkeer dat het en gevaarlijkpunt betreft..
Ook is er ten behoeve van de kinderen van CBS het Startblok een zebrapad gekomen op de
Tonselsedreef.
De afrastering van de Triasgracht en het water langs het voormalige Zwarte pad nadert zijn voltooiing.
Periodiek overleg
Het periodiek overleg (PPO) heet voortaan Gemeentelijk overleg. De invulling is gelijk gebleven. Ook
dit jaar zijn er verschillende punten behandeld die op dit moment in de wijk en bij haar bewoners
spelen. Mede door het Gemeentelijk overleg wordt er echt naar ons geluisterd door de gemeente en
speelt de vereniging mede een rol in de besluitvorming rond onze wijk. Regelmatig wordt door de
voorzitter in wijkblad ‘de Hoorschelp’ verslag gedaan van dit overleg.
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Subsidie
In 2011 hebben wij weer subsidie mogen ontvangen van de Gemeente Harderwijk.
Vrijwilligers
Ook in 2011heeft de wijkvereniging voor alle vrijwilligers in januari een Nieuwjaarsborrel
georganiseerd als dank voor hun inzet. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft de wijkvereniging
weer de Vrijwilliger van het Jaar gekozen. De ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’ is Peter van Veen. Totaal
heeft de wijkvereniging nu 19 vrijwilligers.
Het grootste aantal vrijwilligers zijn de bezorgers van ‘de Hoorschelp’. Zij bezorgen met veel
enthousiasme 3x per jaar ‘de Hoorschelp’, weer of geen weer. De wijkvereniging kan altijd nieuwe
bezorgers gebruiken.
Werkgroepen
 Werkgroep activiteiten
In het jaar 2011 heeft de wijkvereniging verschillende activiteiten georganiseerd. Het hoogtepunt
was de Trias kleedjesmarkt.. Ook dit keer was het weer heel succesvol. Ook de Rondrit van
Sinterklaas en aansluitend zijn bezoek aan het Wijkhuis Drielanden in november was een groot
succes. Op verschillende manieren geven wij bekendheid aan onze activiteiten. Alle basisscholen
nemen de informatie over onze activiteiten op in hun nieuwsbrief. Dit scheelt de wijkvereniging
geld. Toch heeft dit niet geleid tot meer bezoek bij de activiteiten. Wij zullen daarom in de nabije
toekomst ons niet meer richten op kleinere activiteiten, maar meer op een aantal keren per jaar
een grote activiteit, zoals de kleedjesmarkt.
.
In het kader van NL Doet hebben wij in samenwerking met Grand Café Alleman weer een
bingoavond voor bewoners met aangeboren of verworven hersenletsel georganiseerd. Net als
vorig jaar zat Grand Café Alleman bomvol. Alle prijzen waren gesponsord door middenstanders uit
de binnenstad van Harderwijk en een aantal middenstanders uit ons eigen winkelcentrum. Onze
dank hiervoor is groot. De sponsoren zijn opgenomen in de laatste uitgave van de Hoorschelp.
 Wijkboekje ‘De Hoorschelp’
Het wijkboekje wordt 3x per jaar verspreid. Nu HarderhoutII is voltooid is het aantal voordeuren
gestegen naar ruim 3300. Om de kosten te drukken heeft de wijkvereniging besloten geen
wijkboekje meer te bezorgen bij brievenbussen met een nee/nee sticker. Inmiddels zijn er
onderhandelingen geweest met verschillende drukkers om te bekijken of de drukkosten niet naar
beneden kunnen worden bijgesteld. Het bestuur ziet ‘de Hoorschelp’ als een belangrijk middel
voor PR en informatie.
 Redactie De Hoorschelp
De werkgroep Redactie bestaat uit Lex Schuijl en Inge de Haan - Bennebroek. Lex Schuijl heeft
een groot deel van 2011 er alleen voor gestaan wegens zwangerschap van Inge de HaanBennebroek. Zij is in augustus bevallen van een gezonde tweeling. Het wijkboekje wordt
voornamelijk betaald uit sponsorgelden. Alle sponsoren is gevraagd of zij hun contract weer willen
verlengen. De meeste hebbenhun contract verlengt, ondanks een prijsverhoging.
Winkelcentrum en winkeliersvereniging
De samenwerking met de winkeliersvereniging, met name met de C1000 verloopt uitstekend. Bij
verschillende activiteiten zijn wij gesponsord met limonade en lekkernijen. Voor de Bingo voor mensen
met aangeboren of verworven hersenletsel hebben de winkeliers ruimhartig prijzen beschikbaar
gesteld.
Marjolein Willemsen
Secretaris
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