
 

 

Terugblik bestuursjaar 2020 

Met de volgende onderwerpen zijn we in 2020 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig: 

 We willen vrijwilligers werven voor het organiseren van een specifieke activiteit. Dit willen 
we doen om een tweezijdige A4 nieuwsbrief te maken. Daarbij willen we kijken of er een 
redactie uit de wijk kan ontstaan van bewoners die de nieuwsbrief willen maken. Dit krijgt 
een vervolg in 2021. 

 Op de Zesde Rompert wilden we starten met een proef voor het project verlichting 
achterpaden. Hier zijn we actief mee aan de slag gegaan en het resultaat mag er zijn! Een 
volgend gebied is geselecteerd. Begin 2021 zullen daar de lampen worden opgehangen. 
Tevens is er contact geweest met bewoners voor weer een volgende uitbreiding. 

 We hebben een nieuwe welkomsbrief gemaakt voor de nieuwe bewoners in de wijk. Deze 
wordt samen met het jubileumboekje bezorgd. 

 We zijn bij het Connection Centrum aanwezig geweest om de presentatie over geloof in de 
wijk bij te wonen. Onze vereniging was hiervoor uitgenodigd naar aanleiding van een 
enquête in een deel van de wijk (Rompert Park). 

 Ook dit jaar hebben zijn we actief geweest in verband met de door de gemeente en Zayaz 
geplande hoogbouw aan de Klokkenlaan. We hebben diverse, door de gemeente 
georganiseerde, bewonersavonden en door de bewoners georganiseerde avonden 
bijgewoond. Tevens hebben we online overleg gehad met de gemeente en Zayaz. Ons 
bestuur zal waar mogelijk de aanwonenden van het Rompert Park helpen bij hun bezwaren 
tegen deze bebouwing. 

 We hebben studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde op de Avans Hogeschool 
te woord gestaan. Zij zijn door de gemeente verzocht om een onderzoek te doen naar 
buurtparticipatie met betrekking tot veiligheid. 

 Een bewoner van de Tweede Rompert heeft bij ons aangegeven dat de parkeerdruk 
toegenomen is doordat mensen meerdere auto’s hebben. Ons besuur heeft daarom een 
schets gemaakt met een betere indeling van de parkeerruimte. Plantvakken zijn in het plan 
omgezet in parkeervakken. Dit plan is naar de bewoner gestuurd zodat dit met de andere 
bewoners kan bespreken en het dan voor kan leggen aan de gemeente.Dit is verder aan de 
bewoners van de Tweede Rompert. 

 Ons bestuur heeft uitgebreid contact gehad met het bestuur van de wijkvereniging in Orthen. 
Dit met als doel om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren. Dit bleek 
heel nuttig en leerzaam. 

 In verband met de vele ongevallen op de rotonde Romertsebaan/ Sint Teunislaan en het 
dodelijke ongeval op de Sint-Teunislaan heeft ons bestuur meegewerkt aan een interview bij 
DTV waarbij we hebben uiteengezet waar de schoen wringt. 



 Tevens hebben we contact gehad met politieke partijen en deelgenomen aan een overleg 
over de diverse onveilige verkeerssituaties in Noord. 

 Ons bestuur heeft een bijeenkomst bijgewoond van Zayaz. De bijeenkomst had tot doel om 
de behoeften van vijf buurten in Noord (Rompert, Slagen, De Hoge Slagen, Orthen en de 
Buitenpepers) te inventariseren voor een eigen ontmoetingsruimte in het nieuwe 
appartementencomplex aan de Eekbrouwersweg (De Slagen). 

 We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de Buurttent in onze wijk. Politie, 
Handhaving en jongerenwerk Power Up 73 waren aanwezig. Vanuit de wijk was er een goede 
opkomst van bewoners. We hebben aangegeven dat zowel de politie, jongerenwerk, 
handhaving en de wijkmanager totaal niet zichtbaar zijn in de wijk. Dat er in de wijk niet 
direct grote problemen zijn wil niet zeggen dat ze er nooit hoeven te komen. Tevens hebben 
we de verkeersonveilige situaties ter sprake gebracht, waaronder het hard rijden bij de 
oversteekplaats (zebrapad) op de Rompertdreef. 

 Voor het eerst hebben we een fotospeurtocht voor de kinderen in de wijk georganiseerd. 
Met een opkomst van bijna 60 personen mochten we ons verblijden met een hele goede 
opkomst. Het was een groot succes en daarom voor herhaling vatbaar! 

 De tweejaarlijkse opruimacties De Rompert Ruimt (Op)!, Burendag en Halloween konden 
vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan dit jaar. Hopelijk weer in 2021! 

 We zijn zeer actief geweest in het Project Groene Daken. We hebben 
informatiebijeenkomsten georganiseerd waar bewoners uit de wijk geïnformeerd werden 
over de mogelijkheden en voordelen van een zogenoemd ‘groen dak’. We hebben 
marktpartijen en bewoners samengebracht en informatie gedeeld. Hiertoe is een speciale 
website opgezet waar men alle informatie terug kan vinden en er is zelfs een drone-filmpje 
gemaakt om een beeld te geven van het resultaat. Verrassend veel bewoners zijn overgegaan 
tot het aanleggen van een groen dak. 

 


