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Bekijk de webversie

Beste buurgenoot.
Met deze paasdagen lijkt de
zomer al begonnen. Geniet er
van, thuis in onze wijk of op
vakantie. Maar of we blij moeten
zijn met dit mooie weer en de
bijbehorende droogte zo vroeg in
het jaar is maar de vraag. Is dit
geen signaal van de
klimaatverandering? Weer zo’n droge warme zomer? Call for action?!
Wij hebben hier thuis de afgelopen dagen een groot deel van de tegels uit de achtertuin
ingeruild voor bloemenborders. Goed voor de insecten en voor de opvang van regen in de
bodem. Ga jij dat ook doen?
In deze Nieuwsbrief onder meerde volgende onderwerpen:
de oproep ook namens het onvolprezen Oranjecomité om op Koningsdag te komen helpen;
we vertellen over ons gezamenlijke plan om voor de volwassenen een gezellige plek in te
richten op het Koningsdagevenement, daar is ook een prijsvraag ingericht over de historie
van de wijk;
we doen we kort verslag van de informatieavond van de gemeente over de Thomaskerk en
we vertellen we over onze Verkeerscommissie, die voortvarend aan de slag is gegaan.
Ik wens iedereen namens ons bestuur fijne paasdagen en vakantie. Wellicht spreken we elkaar
op Koningsdag op die nieuwe plek voor jong en oud (even) zonder kinderen.

Op zaterdag 27 april is het zo ver, dan vieren we weer met
de buurt het jaarlijkse Koningsdagfeest op het
Julianaplein.
We gaan er een geweldig feest van maken, voor de hele
buurt, voor jong en oud. We zien jullie dan ook graag op het
Julianaplein!
Ook dit jaar geldt: geen feest zonder Vrijwilligers (M/V)!
Vele handen maken licht werk! Een activiteit begeleiden voor
kleine of wat grotere kinderen, helpen bij een van de
horecakraampjes of een helpende hand bieden bij de op- of
afbouw, alle hulp is welkom!
We hebben tenminste 150 vrijwilligers nodig! Veel buurtgenoten zijn al vaker vrijwilliger
geweest. Dat waarderen we enorm! We hopen ook dit jaar weer op jullie te mogen rekenen,
want zonder vrijwilligers is er geen feest!
Opgeven als vrijwilliger kan door het sturen van een mail aan koningsdag.hogedennen@live.nl .
Alvast heel erg bedankt en tot 27 april op het Julianaplein!
Hartelijke groet namens het Oranjecomité Hoge Dennen-Kerckebosch.

Ken uw wijk
Hoe goed kent u uw directe
omgeving? Kom dat testen op
Koningsdag op de stand van de
bewonersvereniging.
Op het Julianaplein kunt u heden en
verleden letterlijk bij elkaar brengen
op de stand van de
bewonersvereniging. We hebben de
oude foto's van Kerkebosch en Hoge
Dennen op eerste Paasdag opnieuw
gemaakt. Weet u welke bij elkaar
horen? Kent u misschien de verhalen achter de veranderingen? Kom naar de boom van de
buurtvereniging tussen de infotent en café in en doe mee.
Met dank aan de Oranjevereniging en oudseyst.nl

De Verkeerscommissie
Marianne van Praag is de enthousiaste trekker van onze nieuwe Verkeerscommissie. 15
jaar geleden was er ook zo’n commissie toen de verkeersdrempels werden aangelegd.
Nu ook Kerckebosch wat verkeer betreft klaar is en effect heeft op ònze wijk, werd het weer ‘ns
tijd om de verkeerssituatie te bezien.
De commissie kijkt o.a. naar het slordige en voor bewoners met kinderwagen of rollator lastiege
parkeren, de rotonde Oranje Nassaulaan, inrijverbod Graaf Janlaan, autoluwe Marnixlaan etc.
Als je zelf onderwerpen voor de Verkeerscommissie hebt: geef het door.

Nieuwe bestemming voor de Thomaskerk
1 april j.l. hield de gemeente een informatie-avond over de
toekomst van de Thomaskerk.
Zoals bekend wil de gemeente vanwege de
monumentenstatus het gebouw behouden, het geschikt
maken voor les- en gymnastiekonderwijs voor de basisschool
“Kerckebosch” en in overleg met de wijk bezien of er met
name ‘s avonds maatschappelijke of culturele activiteiten plaats kunnen vinden. Het verslag van
de avond zal geplaatst worden op website van de gemeente. Wij zullen daarom hier geen
uitgebreid verslag van de avond doen.
Als Bewonersvereniging vinden wij het volgende van belang:
het behoud van het beeldbepalende gebouw in de wijk;
een goed onderhouden buitenruimte;
voldoende onderwijsmogelijkheden voor kinderen van onze wijk;
geen extra lawaai- en verkeersoverlast voor omwonenden;
extra aandacht voor de verkeersveiligheid op de Oranje Nassaulaan als er straks meer
(gevaarbrengende) verkeersbewegingen komen;
het beheer van het gebouw wat de maatschappelijke activiteiten betreft zo veel mogelijk
laten aansluiten bij het Binnenbos (goede afstemming, geen concurrentie).
Wij kregen tijdens de avond de indruk dat wethouder Laura Hoogstraten en de gemeente
dezelfde richting op willen. Wij wachten daarom het verslag en de verdere stappen af.
Kijk ook hier.

Parkeren in de wijk
Wij krijgen regelmatig opmerkingen van bewoners van de lanen waar geen echte stoeprand is.
Veel mensen parkeren hun auto op het trottoir waardoor er geen doorgang is voor voetgangers
die daardoor op de rijweg moeten lopen. Dat levert gevaarlijke situaties op vooral voor ouders
met kinderwagens, kleine kinderen, rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.

Vandaar onze oproep om je auto zodanig te parkeren dat er voldoende ruimte overblijft voor
voetgangers, meestal is dat half op de stoep, half op de weg.

Don't forget
We hebben tenminste 150 vrijwilligers
nodig! Zonder vrijwilligers is er geen
feest!
Meld je aan en stuur een mail aan
koningsdag.hogedennen@live.nl .

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

De link in de koptekst van dit artikel verwijst naar de nieuwe site van het Binnenbos.
Voluit is dat: https://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/
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