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Jaarstukken 

Jaarlijks doet de wijkraad zowel inhoudelijk als 

financieel verslag van het afgelopen jaar. U vindt 
het jaarverslag en de jaarrekening op onze 

website. 
 

Mensenwerk 
Alle inzet door degenen die aan de wijkraad zijn 

verbonden is vrijwillig. En gebeurt dus naast de 

bezigheden voor werk, gezin en andere 
activiteiten. Maar ze doen het graag. 

Toch verhindert hun passie niet dat ze soms ook 
tegen grenzen oplopen. 

Zo hebben we nu helaas moeten besluiten de We 

Aar Bek-activiteiten (Festival & Open Podium, 
Band Contest) over te dragen aan andere 

partijen. Voor het rosariumconcert zijn we op 
zoek naar enkele mensen die in 

werkgroepverband de organisatie op zich willen 

nemen. 
 

Buren 
Niet alleen de bewoners hebben buren, ook de 

buurt heeft buren, bijvoorbeeld Douve 
Weien/Caumerveld. En daar werkt dus een buur-

wijkraad. 

Dankzij gerichte inspanning is het hun gelukt het 
bestuur gedeeltelijk te vernieuwen en uit te 

breiden. 
In maart komen we bij elkaar om kennis te 

maken en te bespreken hoe we ook in de 

toekomst kunnen samenwerken en elkaar 
kunnen versterken. 

 
Verkeersoverlast basisscholen 

Door de politie is een project gestart om de 
verkeersveiligheid rond de basisscholen in Aarbek 

en Douve Weien/Caumerveld te verbeteren. 

In dat verband zal na de carnaval onder andere 
gestart worden met geregelde surveillance in 

burger. 
Wie verkeerd of gevaarlijk parkeert moet dan 

rekening houden met een bekeuring. Zonde van 

het geld, maar in het belang van de kinderen ! 
Meer lezen. 

Jongerenaccommodatie 

In elk van de vier stadsdelen zijn de activiteiten 

die Alcander organiseert voor jongeren tot 16 
jaar geconcentreerd in één accommodatie. 

In drie stadsdelen was al zo’n accommodatie 
gerealiseerd, in Zuid opent The Flash! Op 20 

februari a.s. 
Op onze website zullen we regelmatig activiteiten 

aankondigen, nu vindt u daar alvast het 

programma van de opening. 
 

ParkCity Live 
ParkCity Live is al uitverkocht ! 

Bewoners in Aarveld/Bekkerveld die onder de  

omwonendenregeling vallen, kunnen echter voor 
eigen gebruik nog kaarten bestellen. 

Omdat door anderen al volop geprobeerd is zich 
ten onrechte als bewoner voor te doen, heeft de 

organisatie wel een extra controle moeten 

inbouwen. 
Meer lezen. 

 
Wijkblad 

Leest u ook iedere keer met veel plezier het 
wijkblad ? We zijn blij dat we over zo’n creatieve 

redactie kunnen beschikken ! 

Om dat hoge niveau vast te houden zijn ze nu op 
zoek naar iemand die hen kan ondersteunen op 

organisatorisch vlak: vergaderplanning, contact 
met adverteerders, bewaken deadlines, e.d. 

Bent u daar sterk in en lijkt het u wel wat om lid 

te worden van een enthousiaste club ? Bel dan 
even met Frans Thuis, 06-47600307. U kunt ook 

bij hem terecht als u eerst wat meer informatie 
wilt. 

 
Activiteiten derden 

Met name van ouderen krijgen we nog wel eens 

de klacht dat er zo weinig voor hen te doen is. 
Een misverstand ! Dat blijkbaar ontstaat doordat 

veel activiteiten niet voldoende bekend zijn. Op 
onze website vindt u diverse links naar het 

activiteitenaanbod van anderen, zoals Tobias, 

Zonnebloem, Alcander, etc. 
Meer lezen. 
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