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Informatie over de Bewonersvereniging Koningshof
Volgens de statuten heeft de Bewonersvereniging Koningshof tot doel de belangen van haar leden
te behartigen en het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en
daar waar mogelijk te bevorderen. Deze doelen proberen wij te bereiken door onder andere:




contacten te leggen en te onderhouden met de gemeente;
het organiseren van activiteiten in de wijk; en
de contacten tussen bewoners te verbeteren.

Welke straten horen bij de wijk? De Bewonersvereniging Koningshof richt zich op de wijk ten zuiden
van de Oranjelaan. Dit betekent dat de Rivierenlaan, de Delflanddreef en alle zijstraten van deze twee
straten tot de wijk behoren. Personen die buiten de wijk wonen, kunnen donateur worden.
De Bewonersvereniging Koningshof is opgericht op 20 mei 1975 en de statuten zijn goedgekeurd op
19 juli 1975. Pas op 28 augustus 1979 heeft de bewonersvereniging een officieel tintje gekregen, toen
de statuten opgenomen werden in een notariële akte. Echter, uit oude wijkbladen hebben wij
geconcludeerd dat 1978 ons eerste verenigingsjaar is.
Het is een misverstand dat de Bewonersvereniging Koningshof alleen de belangen van huiseigenaren
behartigt en niet van huurders. Iedere persoon die in de wijk woont en achttien jaar en ouder is, kan
lid worden van onze bewonersvereniging. Dit betekent dat zowel personen met een eigen huis als met
een huurhuis lid kunnen worden van de Bewonersvereniging Koningshof. De Bewonersvereniging
Koningshof is dus voor alle wijkbewoners! In de wijk staan iets meer dan duizend huizen, waarvan
jaarlijks zo’n 700 huishoudens lid zijn van onze bewonersvereniging.
Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) heeft de bewonersvereniging
een aantal werkgroepen. Momenteel hebben wij werkgroepen voor wijkontwikkeling, wijktoezicht,
wijkcontact, sport en spel, redactie, website materiaalbeheer en woningen.
Er is regematig contact met de gemeente over zaken in onze wijk. Eerste aanspreekpunt is de
wijkmanager. Indien nodig wordt ook met onze wijkwethouder overlegd.
Aanmelden als lid
Lid worden kan door overmaking van de contributie naar rekeningnummer NL70 INGB 0003531985
ten name van de bewonersvereniging Koningshof onder vermelding van uw adres. De contributie
bedraagt momenteel € 10,- per jaar.
De werkgroep Wijkontwikkeling
(wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl) houdt zich bezig met de
dagelijkse zaken die in de wijk spelen, zoals de verkeersveiligheid,
het groen in de wijk en het onderhoud door de gemeente. Op dit
moment is veel aandacht voor de herstructurering van de wijk
vanwege het vervangen van het diepriool. Jaarlijks wordt er met de
wijkmanager een wijkschouw gehouden.

De werkgroep Redactie (wijkblad@wijk-koningshof.nl) zorgt
ervoor dat vier keer per jaar het wijkblad verschijnt. Het wijkblad is
in kleur. Ieder huis in de wijk ontvangt het wijkblad, of men lid is of
niet. Via onze website www.wijk-koningshof.nl houdt de
werkgroep Website de bewoners op de hoogte van wat er speelt in
de wijk. Via onze website kan men ook spullen van het
materiaalbeheer aanvragen.

De werkgroep Sport en Spel (sport&spel@wijk-koningshof.nl)
organiseert ieder jaar een volleybaltoernooi. Tevens kan men wekelijks
op de woensdagavond volleyballen en badminton spelen in Het Baken.

De werkgroep Jeugd organiseert tal van activiteiten voor de jeugd.
Zo wordt er ieder jaar een griezelig Halloweenfeest georganiseerd.
Voor de allerkleinsten is er een Trick-or-Treat.

Onder regie van de werkgroep Wijktoezicht (wijktoezicht@wijk-koningshof.nl) lopen
wijktoezichthouders twee-aan-twee door de wijk om de veiligheid in de gaten te houden. Daarnaast zijn
er twee WhatsApp-buurtgroepen (“Buurttoezicht KH West” en “Buurttoezicht KH Oost”) om bewoners
snel te informeren bij verdachte situaties. Zo’n vijftig personen nemen hieraan deel.

De werkgroep Wijkcontact (wijkcontact@wijk-koningshof.nl) probeert namens
de bewonersvereniging de nieuwe bewoners te verrasen met kleine attenties. Wij
willen graag onze betrokkenheid tonen bij bijzondere familiegebeurtenissen onder
de leden. Bij geboorte van een baby, een huwelijk, een jubileum of bij ernstige
ziekte of overlijden willen wij een kaartje sturen. Jaarlijks ontvangen de

geslaagde middelbare scholieren een kaartje van ons.
Een belangrijke activiteit van onze vereniging is het materiaalbeheer. Op drie avonden in de week
(te weten maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur) kan men langskomen in
onze ruimte in de parkeergarage van Het Baken om materialen te huren of te lenen. Dit varieert van
gereedschap (zoals ladder, behangafstomer, boormachines) tot tal van spelletjes (zoals Rad van
Avontuur, Kop van Jut, schiettent). Kijk op onze website www.wijk-koningshof.nl/materialen voor
het volledige overzicht. Per e-mail is ons materiaalbeheer te bereiken onder
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl en ook per telefoon (015-3696605).

Tot slot, wij willen graag meedenken en meehelpen bij zaken die zich voordoen in de wijk. Dus als u
een probleem, vraag, wens of opmerking heeft, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via
secretariaat@wijk-koningshof.nl.

