Het jaar 2013 was een lustrumjaar voor de Bewonersvereniging Koningshof, omdat
wij 35 jaar bestonden. In deze terugblik kijken wij terug op een aantal activiteiten in
2013, waarbij wij geen compleetheid nastreven.
In maart werd voor de 32ste keer in 35 jaar het
Koningshof volleybaltoernooi gehouden. In gezellige
sfeer werd er gevolleybald, waarbij uiteindelijk het team
T-recs het sterkste bleek. Dit was niet voor het eerst,
want zij grossieren in prijzen bij ons jaarlijkse
volleybaltoernooi. De grote verrassing was echter de
tweede plaats voor de Bewonersvereniging Koningshof.
Op de foto rechts ziet u het trotse team.
2013 was ook een jaar van onderscheidingen. Eind april ontving
ons bestuurslid Sylvia van Reenen-Donck een koninklijke
onderscheiding voor al haar vrijwilligerswerk bij de EHBO,
Jeugdland en de bewonersvereniging Koningshof. Al meer dan
25 jaar is zij bijzonder actief voor deze verenigingen. Vlak
daarvoor, op 23 april, werden tijdens de algemene
ledenvergadering Leo Donck en Dirk van Reenen tot erelid van
onze vereniging benoemd. Leo is al sinds de oprichting in 1978
voor ons actief. Dirk is sinds 1991 betrokken bij ons
materiaalbeheer.
In 2013 was ook veel aandacht voor
veiligheid in de wijk. Uiteindelijk leidde dit
ertoe dat op 8 juli begonnen werd met
wijktoezicht. In koppels van twee personen
lopen tegenwoordig wijktoezichthouders door
de wijk, om een oogje in het zeil te houden
bij de veiligheid in onze wijk. Dit loopt goed,
al kunnen wij in 2014 nog wel een aantal
extra lopers gebruiken.

Zonder de andere activiteiten te kort
te willen doen, het hoogtepunt in
2013 was toch het Koningshoffeest op
21 september. Bij dit door Paul Geluk
voortreffelijk
georganiseerde
wijkfeest was het gezellig druk en
boften wij met het mooie weer. De
locatie op het grasveld voor Het
Baken bleek een gouden greep. Het
was leuk om te zien dat veel muzikale
talenten uit onze wijk optraden. Voor
alle
leeftijden
waren
er
leuke
attracties.

Oktober was de griezelmaand. Organisatoren Sylvia
van Reenen-Donck, Paul Geluk en Anne van der
Berg hadden veel tijd gestopt in het voorbereiden
van het Halloweenfeest en van Trick-or-Treat voor
de allerkleinsten. Het resultaat was er dan ook
naar. Onder goede belangstelling kon met ‘lekker’
griezelen. Daar zorgden de vierendertig griezels,
die verstopt zaten in de bosschages, wel voor.
De herinrichting van de wijk, in het kader van het vervangen van het diepriool,
verloopt tegenwoordig in een lager tempo. Hierdoor kan de gemeente de kosten
uitsmeren over meerdere jaren. In de tweede helft van 2013 is er wel een begin
gemaakt met fase 5. Op 28 oktober was er een informatieavond voor wijkbewoners,
waarbij de opkomst erg goed was. Voorafgaande hieraan hebben wij als
bewonersvereniging op een groot aantal punten advies uitgebracht aan de gemeente.
Ook tijdens de uitvoering van fase 5 zullen wij nauw betrokken blijven.
Evenals in voorgaande jaren was ‘energiebesparing’ een belangrijk onderwerp in
2013. Op 18 november was er zelfs een informatieavond ‘Energieverbetering
Koningshof ‘ gehouden. Een belangrijk aspect hierbij was dat wijkbewoners voor een
gering bedrag een energieadvies kunnen laten opstellen.
In 2013 was er veel aandacht voor de
Frotterbrug.
In
samenspraak
met
omwonenden en de gemeente kostte het de
nodige moeite om de ‘beste inrichting’ te
vinden. In het begin voldeed een hekwerk
niet, omdat men hierdoor soms over het
voetpad fietste. Vervolgens werd het hekwerk
weer weggehaald, maar bleken zelfs auto’s
over de Frotterbrug te rijden. Inmiddels staat
er een klappaal. Deze oplossing voldoet wel.
In 2013 was er veel aandacht voor afval. Met grote tevredenheid zien wij dat onze
inwoners erg veel oud papier en plastic inleveren bij de containers op het
parkeerterrein bij Het Baken. Bij het oud papier loopt dit goed, mede omdat het
bedrijf Reparco altijd onmiddellijk de papiercontainer extra omwisselt als wij daarom
vragen. Bij het plastic afval loopt het daarentegen erg moeizaam. Al bijna een jaar
lang proberen wij Avalex ertoe te bewegen de twee containers op maandag in plaats
van dinsdag te legen. Op maandag is het niet mogelijk plastic afval in te leveren,
omdat de containers na het weekend propvol zitten.
Natuurlijk waren er in 2013 ook wijkacties. Het meest in het oog springend was het
‘vernieuwen van het voegwerk’. De belangstelling hiervoor onder onze inwoners is
bijzonder groot. De prijsstelling is dan ook zeer aantrekkelijk. Het bedrijf Van der Bijl
uit Den Haag is al bijna een jaar hiermee bezig en dit zal doorlopen in 2014.
Al met al kijken wij terug op een geslaagd lustrumjaar 2013. Een groot aantal
huishoudens (bijna 70%) is lid van onze bewonersvereniging en wij zijn financieel
gezond. Wat ons wel zorgen baart, is het relatief klein aantal ‘vrijwilligers’. Dit woord
was ook de oplossing van onze kerstpuzzel. In 2014 hopen wij daarom een aantal
nieuwe vrijwilligers te kunnen verwelkomen.

