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Stand van zaken
Deze nieuwsbrief heeft even op

bewonerscommissie zijn wij onder

In augustus was onze jaarlijkse

zich laten wachten. Echter hebben

de indruk van wat ze hebben

BBQ op ons oude dakterras.

wij niet stil gezeten sinds december gedaan met de binnenkant en

Ondanks dat het midden in de

2017. In januari is er weer een

verwachten wij een goede relatie

vakantie was en de organisatie iets

nieuwjaarsborrel geweest. Deze

met onze nieuwe onderburen.

later dan gewenst, was er een

was erg geslaagd met een grote
opkomst. Naast de bewoners
hebben leek ons de
nieuwjaarsborrel een leuke plek
voor bewoners om externe
contacten van de
bewonerscommissie te ontmoeten.

In april hebben wij ons eerste
bewonersberaad gehad. Hierbij
wilde wij in contact komen met de
bewoners en in gesprek gaan over
wat leeft. Verderop kun je meer
lezen over het bewonersberaad.

Zo was de wijkagent Kursat Sel er,

In mei hebben wij met de

Marieke van der Heijden was er

Woonplaats een doorloop gedaan

namens de wijkraad en Hans en

door het gebouw. Hierbij hebben

gezellig opkomst en hebben de
aanwezige bewoners en de
bewonerscommissie het erg naar
hun zin gehad! Wij hopen jullie
volgend jaar uit te kunnen nodigen
op een nieuw dakterras.
Als laatste is Jente Baan officieel per
1 april 2018 gestopt met de
bewonerscommissie. We willen dan

ook op deze plek haar nogmaals
Joyce Kloosterman waren er vanuit wij aandachtspunten genoemd ons
bedanken voor al haar inzet binnen
Kloos2, de projectontwikkelaar die zijn opgevallen. Een aantal punten
de bewonerscommissie. Daarnaast
de renovatie van het
zijn al op- en/of aangepakt, andere
zijn wij nog steeds op zoek naar
gezondheidscentrum heeft
punten staan voor later op de
mensen die ons willen komen
uitgevoerd. Bewoners en onze
planning.
versterken.
contacten hebben het als erg leuk
In juli hebben wij onze zomerborrel
ervaren om kennis met elkaar te
Zou jij in de bewonerscommissie
weer
gehad
en
dit
was
een
groot
maken en dat doet ons goed, en
willen, stuur dan een mailtje naar
succes.
Het
begon
allemaal
vrij
daarom zullen we dit voortzetten.
bewonerscommissie@hetjannink.nl
rustig maar uiteindelijk was een
waarin je aangeeft interesse te
Naast de borrel is op 26 maart 2018 leuk opkomst en hebben wij in de
hebben. Wij zullen je dan
het gezondheidscentrum geopend. wandelgangen van meerdere
uitnodigen om kennis te maken.
Ondanks dat het nog niet helemaal bewoners gehoord dat ze het erg
Aan een kennismaking zitten geen
af is, kunnen we wel al naar de
naar hun zin hebben gehad.
verplichtingen vast natuurlijk!
huisarts, fysio en apotheek. Als
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Bewoner aan
het woord!

Kennismaking met de wijk!
•••

•••
Vorige editie was Emil
Groeneveld onze eerste

Vanaf deze nieuwsbrief zullen wij jullie wat meer kennis

bewoner van de rubriek

laten maken met mensen uit de wijk, met als eerste gast:

Bewoner aan het woord!

Lex Pauka, voorzitter van de Wijkraad.

is. Onze volgende
bewoner is:

“Ik zal er geen geheim van maken dat het leuk werk is, die wijkraad. Je bent als lid van
de wijkraad vooral bezig de wijk voor de bewoners een prettige plek te maken. Een plek

Jeroen Matenman (46)

waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Meestal lukt dat, maar soms slaat de
twijfel toe. Bijvoorbeeld als wijkbewoners lijnrecht tegenover elkaar, tegenover een
instantie of tegenover de gemeente staan. Situaties waarin het aankomt op de
diplomatieke talenten van de wijkraadsleden om de verschillen van inzicht in goede
banen te leiden. Of om misverstanden de wereld uit te helpen.
Tijdens de kijk-op-de-wijkgesprekken, waarbij we bij bewoners op visite gaan om te
horen wat zij vinden van het wonen in onze wijk vragen we ook altijd naar hun mening

Ook zo opgelucht dat

over het functioneren van de wijkraad. Dan blijkt dat de meeste bewoners maar een

de renovatie erop zit?

vaag beeld hebben van wat die wijkraad nu eigenlijk doet. Ik snap dat wel. Op de

“Nou voorlopig zijn ze
hier nog 10
appartementen aan het
vernieuwen, dus… :P”

openbare wijkvergaderingen, waar elke bewoner welkom is en die we vier keer per jaar
organiseren, komen we in gesprek met tussen de 25 en 50 bewoners per keer. Dat is best
een mooi getal, maar in een wijk met 1600 voordeuren, stelt het ook weer niet zo heel
veel voor. Maar goed, die bezoekers weten in elk geval waarvoor ze bij de wijkraad
terecht kunnen.

Omschrijf jezelf in 4

Voor alle andere wijkbewoners zal ik proberen duidelijk te maken hoe deze wijkraad

woorden:

aankijkt tegen haar taak. Wij zijn er in de eerste plaats om wijkbewoners, die een plan of

“Creatief, kritisch, lief,
bot”

een idee hebben om de wijk veiliger, socialer, leefbaarder, groener of sportiever te maken,
een handje te helpen. Daarbij gaan we niet al te streng te werk. Het plan of idee moet
enig draagvlak hebben bij anderen dan alleen de indiener ervan. En de indiener moet

Waarvoor mag je jou

zelf een deel van de uitvoering op zich willen nemen. Roepen dat er een verkeersdrempel

midden in de nacht

in een bepaalde straat moet komen is niet genoeg. Meer bewoners in die straat moeten

wakker maken?:

dat willen. Dus, hup eerst handtekeningen verzamelen. Lukt dat, dan komt de wijkraad
in actie met geld uit het wijkbudget en gaan we in overleg met de gemeente kijken hoe

“Een noodsituatie”

dat plan gerealiseerd kan worden. Deze aanpak werkt best goed. In 2016 en 2017 hebben
we zo'n 60.000 euro besteed aan het uitvoeren van plannen die voor het overgrote deel

Welke vraag zou je

door de wijkbewoners zijn ingediend.

graag stellen aan je
buur?:

Nu kan het best zijn dat u kritiek hebt op de manier waarop deze wijkraad haar taak
opvat. Wij staan daar voor open. Het kan altijd beter, dus laat van u horen. Ook als u

“Wat vind je leuk om te
doen?”

nieuwe plannen en ideeën hebt om onze wijk een nog wat aangenamere plek te maken.“
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In de Spotlight!
•••

Bewonersberaad
Op 12 april 2018 heeft de bewonerscommissie voor het eerst een

Op de BBQ is er een verse

bewonersberaad gehouden. Dit met als doel om in gesprek te komen met onze

pesto salade gemaakt,

medebewoners van het Jannink. Wat leeft er nu eigenlijk binnen het Jannink. Er

hierbij het recept van de
verse pesto.

is begonnen met een korte voorstel ronde van de 9 aanwezige bewoners en
daarna is er kort verteld waar de bewonerscommissie (vanaf hier BC) zich mee
bezighoud. Hierbij zijn ook de plannen van de BC van dit jaar verteld. De BC

Recept Verse Pesto
Benodigdheden:

vraagt zich af wat de bewoners verwachtingen van dit beraad en van de BC. De
BC geeft de huidige samenstelling van de BC weer en geeft daarbij aan dat we
graag versterking zouden willen, hierbij wordt ook kort gesproken over de
invulling van verandering in samenstelling van de BC. De BC polst hoe de

-

aanwezige bewoners kijken naar het idee om Het Jannink open te stellen op
Open Monumenten dag en hierbij oppert een bewoner ook om aan Burendag
mee te doen. De BC wil weten hoe bewoners kijken naar een toegangsverbod
voor onbevoegde, waarbij de bewoners aangegeven dat alleen Collectanten met
bus wel welkom zijn maar verkopers niet. De BC vraagt om een terugblik op de

-

werkzaamheden en hoe de bewoners dit ervaren hebben en geeft ruimten voor
vragen over toekomstige werkzaamheden. Bij de rondvraag van het beraad

-

wordt duidelijk dat de bewoners dit beraad als succes hebben ervaren en zien
graag dat dit vaker gebeurt!
Wil je de notulen van dit beraad, dan kun je mailen naar
secretaris@hetjannink.nl.

-

1 a 2 plantjes verse
basilicum
Zakje Parmezaanse
kaas
+/- 75 gr
pijnboompitten
Flinke scheur olijfolie
(op gevoel)
6 a 10 olijven (naar
voorkeur)
2 a 4 teentjes
knoflook (naar
voorkeur)
Peper en zout
Foodmaster/staafmix
er

Bereiding:

Website

1. Bak de pijnboompitten

Wij zijn druk bezig om de website functionerend te krijgen. Het idee van de
website is dat het een platform wordt voor huidige bewoners om gemakkelijk
met elkaar in contact te komen. Zo komt er een digitaal prikbord: ga je

in een droge pan
goudbruin

verhuizen en heb je gordijnen over of misschien heeft één van je buren wel die

2. Haal de blaadjes van

ladder te leen die je nodig hebt om je gordijnen op te hangen. Of ga je elke

de basilicum plant en

woensdagochtend wandelen, maar wil je dat niet meer alleen doen, misschien

stop ze in de bak

vind je buur het wel leuk om eens mee te gaan. Dit kun je allemaal kwijt op het
prikbord. Daarnaast willen we ook kijken dat er wat actuele zaken op kunnen
komen te staan zoals aankondigingen van activiteiten, nieuws en
informatie over dingen die zich in Het Jannink afspelen. Het idee is de website
steeds wat verder uit te breiden. Zodra de website in de lucht gaat horen jullie

3. Doe de kaas,
pijnboompitjes, olijven en
olie er bij en mix tot het
een smeuïge massa is.

dat uiteraard van ons! Op dit moment bestaat het webteam uit: Thomas, Emil

4. Voeg evt. nog wat extra

en Hans. Heb je vragen over de website? Mail dan

olie toe als het niet

naar webteam@hetjannink.nl.

smeuïg is en voeg naar
smaak peper en zout toe.

Eet smakelijk!!
Pagina 3 van 4

Wist u dat…?
- …de Woonplaats een
noodwoning heeft waarvoor je
een verzoek tot gebruiken voor
kan indienen wanneer je
overlast ervaart door de
renovatie?
- …wij twee eigen brievenbussen
hebben, 1 aan de
Cromhoffsbleekweg kant en 1
aan Haaksbergerstraat kant?
- …wij voor ons eigen gemak de
Cromhoffsbleekweg afkorten
met CHBW en
Haaksbergerstraat met HBS?
- …er een mededelingenbord
hangt aan de CHBW kant waar
actuele informatie van de BC
komen te hangen?
- …er nu ook een
mededelingenbord aan de HBS
kant hangt?
- …dat wij een website in
aanbouw hebben
www.hetjannink.nl
- …dat je deze nieuwsbrief
digitaal in kleur kunt
ontvangen?
- …wij het Noaberschap willen
vergroten in Het Jannink?

- …hier de brievenbus
op de CHBW hangt?

- … hier de brievenbus
op de HBS hangt?

Jaarplanning
•••

Nieuwjaarsborrel
Januari 2019

Heb jij ideeën of tips voor BC Het Jannink?
Mail deze naar: bewonerscommissie@hetjannink.nl
Of klim in de pen en stop een briefje in één van onze brievenbussen.
Meld je aan voor de online nieuwsbrief!
Stuur een mail naar: nieuwsbrief@hetjannink.nl
Zet hierbij je naam en huisnummer.
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de Wijkraad Horstlanden Veldkamp
www.horstlandenveldkamp.nl
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