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Jaarverslag 2017 - 2018 
 
Wij hebben een jaar achter de rug waarin er veel dingen zijn georganiseerd. Zowel de bekende 
activiteiten als ook een aantal nieuwe of aangepaste. Daarnaast zijn wij verder gegaan met de 
verdere structurering van de Wijkvereniging. Dit op het gebied van planning en uitvoering van 
onderwerpen. 
 
Een overzicht van het afgelopen jaar: 
 

• Jaarvergadering. 
De jaarvergadering werd gehouden op 19 april 2017 waarop, incl. bestuur, 27 personen waren 
afgekomen.  
 

• IJsbaan.  
Met de Gemeente zijn we in overleg om het onderhoud beter af te stemmen op het gebruik van de 
ijsbaan; onder andere rondom het Kruizer Gras Toernooi. 
De zijkanten van de ijsbaan zijn verschillende malen gemaaid. Ook heeft Arie Mol begin april 2017 de 
grasmat van de ijsbaan door gezaaid ter voorbereiding op een (extra) goede grasmat voor het KGT. 
De ijsbaan is door heel veel jeugd gebruikt voor een heerlijk potje voetbal. De doelen bewijzen hun 
dienst. Ook tijdens de Koningsdag is de ijsbaan weer gebruikt en stonden er uiteindelijk ongeveer 
250 mensen te genieten van de activiteiten. 
Tijdens de schoolweken werden er ook dit jaar weer verschillende gymlessen en andere 
schoolactiviteiten op het veld gehouden. 
De 4 doelen op de ijsbaan worden slechter. In november 2016 is er al 1 afgevoerd. Na de ijsperiode 
van dit jaar is er nog 1 afgevoerd. Hierdoor blijven er nog 2 bruikbare doelen over. Ondertussen 
hebben we diverse onderzoeken gedaan naar aanschaf van 2 nieuwe doelen (o.a. offertes 
opgevraagd, gemeente bevraagd, voetbalclubs benaderd). Helaas nog zonder resultaat. Uiteindelijk 
hebben we in januari besloten om 2 nieuwe doelen aan te schaffen en hiervoor subsidie aan te 
vragen bij het Leefbaarheidsfonds en bij de Rabobank via de Rabobank Club Kas Campagne. Deze 2 
nieuwe doelen zijn inmiddels geleverd en geplaatst. Er kan dus weer heerlijk gevoetbald worden.  
 

• Speeltuin. 
N.a.v. het gesprek met de wijkagent zijn er dit jaar bordjes geplaatst met de huisregels van de 
Wijkvereniging op de ijsbaan en in de speeltuin. Doel hiervan is dat we voorspelbaar zijn naar de 
gebruikers waardoor deze ook aangesproken kunnen worden op hun gedrag. In de afgelopen 
winterperiode hebben we meerdere keren overlast gehad van jongeren en vuurwerk. Via de WABP 
zijn er diverse meldingen gedaan aan de politie waar direct op werd gehandeld door de politie. 
Hierdoor is de schade en overlast verder beperkt.  
De gemeente gaat in de aankomende periode 2 bankjes zonder rugleuning (langs de ijsbaan) 
vervangen. Ook zijn er 6 speeltoestellen aan vervanging toe. Wij hebben meegedacht in de keuze van 
de nieuwe speeltoestellen. In de loop van het voorjaar gaat u deze aanpassing zien. 
 

• Jeu de boules banen. 
We hebben in 2016 onderzoek gedaan naar verbetering van de afwatering van de jeu de boules 
banen. De conclusie was dat de kleilaag die onder de banen ligt, ondoorlaatbaar is. Gaten boren in de 
grond en deze vol gieten met grind werd als oplossing genoemd. Zo kan het overtollige water van de 
banen af. Na overleg met de organisatie van het KGT is besloten om de huidige situatie zo te laten 
aangezien de oplossing door de organisatie niet als noodzakelijk werd gezien. 
In april 2017 zijn er 8 nieuwe bankjes voor de jeu de boules baan geplaatst door Anton BV. De 
Wijkvereniging heeft deze betaald en Anton BV heeft deze flink gesponsord in arbeid en materiaal, 
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waarvoor dank! In april 2017 zijn er nog eens 2 nieuwe picknicktafels aangeschaft zodat ook deze 
tijdens o.a. het KGT gebruikt kunnen gaan worden. Deze zijn gemerkt door de Wijkvereniging. 
De jeu de boules banen werden weer door diverse verenigingen en Kruizenaren regelmatig gebruikt. 
Helaas zijn er 2 picknicktafels tijdens het najaar (november) ’s avonds moedwillig gesloopt waardoor 
we deze niet meer konden gebruiken. De andere 2 zijn opgeslagen in de winterstalling. In april 2017 
hebben we het totaal weer aangevuld tot 4 picknicktafels door 2 nieuwe aan te schaffen. 
 

• Hekwerk, sloten en sleutels. 
Gedurende het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest met de gemeente over hoe dit op te 
lossen en te verbeteren. Cilinders uit de twee kleine zijpoortjes zijn eruit gehaald en in het grote hek 
zit een nieuw slot. De wijkvereniging heeft hier 1 sleutel van. Er vindt momenteel nog overleg plaats 
over invulling van sleutelbeheer in combinatie met voor-/naschouw afspraken t.b.v. evenementen.   
  

• Wijzigingen beheer. 
In het afgelopen jaar hebben wij met de gemeente veel afgestemd m.b.t. het beheer. Er lag een oude 
overeenkomst die nodig opnieuw bekeken en opgesteld moest gaan worden. De gemeente heeft 
veel waardering voor de inzet van de Wijkvereniging en haar vrijwilligers aan de bijdrage van de 
leefbaarheid in de gemeente. Wij zijn nog druk in overleg met de gemeente over wat onze taken zijn 
en wat de taken zijn van de gemeente, we hopen dit medio mei helemaal getekend/rond te hebben. 
 

• Evenemententerrein en vergunningenprocedure. 
De gemeente heeft het afgelopen half jaar het evenementenbeleid grondig herzien. Voorafgaand aan 
de wijzigingen zijn er bijeenkomsten geweest. De wijkvereniging, omwonenden en organisatoren van 
evenementen op het ijsbaanterrein waren bij deze bijeenkomsten aanwezig en hebben input 
gegeven. Er is een nieuw overkoepelend bestemmingsplan Evenemententerreinen opgesteld en de 
APV is herzien om de hoeveelheid regels voor het organiseren van evenementen terug te brengen. 
Deze zijn op 20 februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Voor het evenemententerrein IJsbaan ’t Kruis betekent dit heel kort samengevat het volgende: 
Op basis van het nu geldende bestemmingsplan zijn er 2 evenementen per jaar toegestaan. In deze 
nieuwe regeling wordt het aantal uitgebreid. Het totale aantal evenementen wordt gewijzigd in 5 
evenementen. Er zijn maximaal 3 evenementen toegestaan in geluidscategorie 1, dit zijn de wat 
zwaardere evenementen waar een hogere geluidsbelasting is toegestaan. De overige evenementen 
vallen binnen geluidscategorie 2, waarvan maximaal 2 tweedaagse evenementen. 
 Naast dit traject liep er ook een apart traject om het vergunningen proces aan te passen. 
Op 20 november kwamen er ruim 50 organisatoren bijeen om de procedure voor het aanvragen van 
een evenementenvergunning te bespreken. Tijdens die bijeenkomst heeft de gemeente een schat 
aan aandachtspunten en mogelijke oplossingsrichtingen opgehaald. Om de procedure te verbeteren, 
is eind vorig jaar een klankbordgroep Proces Evenementenvergunningen opgericht waarin ook een 
afvaardiging van de Wijkvereniging deelnam. Samen met deze klankbordgroep heeft de gemeente 
een aantal belangrijke stappen uitgewerkt. Het komt er op neer dat er nieuwe digitale 
aanvraagformulieren komen en de gemeente meer gaat samenwerken met de organisatoren en 
zorgt voor betere communicatie en informatie zoals bijv. indieningsvereisten. 
 

• KGT. 
In juni heeft het KGT weer plaatsgevonden. In overleg met het Oranjecomité is het katknuppelen op 
Koningsdag verplaatst naar de andere kant van het veld waardoor het speelveld in een betere 
conditie blijft voor het KGT. Met veel enthousiasme is er door de deelnemers gespeeld.  
 

• Certificaat verantwoord alcohol gebruik. 
Alle bestuursleden hebben via e-learning een certificaat behaald van NOC-NSF. Tevens hebben wij 
een instructie gehad van Hans over het gebruik van de bar, tappen en onderhoud. Doel hiervan is dat 
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wij tijdens het gebruik van de Deel zelf de bar etc. kunnen bemannen. Wij staan nu op een lijst van 
barmedewerkers. Hierdoor hoeft Hans niet meer verplicht aanwezig te zijn tijdens de activiteiten. 
 

• Kermis. 
Deze heeft afgelopen juli plaats gevonden op het terrein van Cirkus. Wij hebben deze wederom 
ondersteund d.m.v. een sponsorbedrag. Alle leerlingen van de Familieschool hebben een vrijkaartje 
ontvangen voor een attractie. 
 

• Kruizer 2-daagse. 
In samenwerking met het bestuur van de Deel hebben we dit in september 2017 voor de eerste keer 
georganiseerd. Op vrijdagavond werd er door ongeveer 65 personen gewandeld door ’t Kruis en 
langs plaatsen waar je normaal gesproken nooit komt. Op zaterdag namen ongeveer 80 mensen deel 
aan de fietstocht met onderweg enkele opdrachten. Onderweg kregen de deelnemers iets te drinken 
en wat lekkers. De afsluitende barbecue met beelden van het oude Kruis werd bezocht door 
ongeveer 100 mensen wat een gezellige avond opleverde. Wij hebben vele enthousiaste reacties 
mogen ontvangen. Tijdens de evaluatie is besloten dat we hier een jaarlijks evenement van willen 
maken waarbij we terug gaan naar 1 dag. Dit zal dan jaarlijks op de Nationale Burendag plaatsvinden 
in de Deel, met ’s middags een activiteit. 
 

• Uitbreiding bestuur. 
Tijdens de vergadering in oktober 2017 is de startperiode van Caroline en Gonda geëvalueerd. Wij 
hebben gemerkt dat het zeer prettig is dat zij het bestuur aan zijn komen vullen. Tijdens de eerste 
activiteiten hebben zij duidelijk hun eerste stenen bijgedragen. Tijdens de afgelopen jaarvergadering 
was er al decharge aan het bestuur verleend om hen bij goed welbevinden te benoemen als 
bestuurslid. Welkom, Caroline en Gonda! 
 

• Disco-avonden. 
Op vrijdag 20 oktober en vrijdag 9 februari hebben wij de jaarlijkse discoavonden georganiseerd voor 
de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. We mogen wel stellen dat het iedere keer  
drukker wordt. Het was ook dit jaar weer een succes. De kinderen vonden het erg leuk met de 
muziek van DJ Nikoz, Nico Besseling. Ook de spellen die we tijdens deze avond organiseren, worden 
erg gewaardeerd. De opkomst was tijdens beide avonden erg groot, ongeveer 100 kinderen in 
oktober en 50 in februari. De tweede disco was in het thema Carnaval. Dit kan de reden zijn van het 
lagere animo als ook de late communicatie op de Familieschool.  
 

• Nieuwe website. 
Wij zijn trost op de nieuwe website die vorig jaar in gebruik is genomen. Monique is de beheerder die 
deze ook echt up to date weet te houden. Door dit in eigen beheer te houden is dit gemakkelijker en 
effectiever. Het aanmelden voor activiteiten verloopt steeds meer via de website.  
 

• IBT 
Voor het zesde jaar op rij is het Indoor Jeu de Boules Toernooi (IBT) georganiseerd. Dit vond plaats in 
november 2017, hier lagen 4 banen waar 30 teams in 6 poules hebben gestreden voor een plaats in 
de halve finale. Tot en met de laatste wedstrijd was het spannend, omdat de 4 beste nummers 3 van 
alle poules kans maakten om geplaatst te worden. Met uiteindelijk plaats voor 8 teams op de 
finaledag. Hierop gaan alle teams een korte strijd aan met de 7 overige teams en is er dus voor 
eenieder evenveel kans om kampioen te worden. Iedereen heeft weer genoten en we kunnen 
terugkijken op een geslaagd evenement. 
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• Sinterklaasfeest. 
De intocht was afgelopen jaar op 26 november. Evenals andere jaren was dit een groot succes. We 
zijn verder gegaan in de nieuwe opzet van vorig jaar (o.a. nieuwe Sint, DJ, meer pieten). Tijdens deze 
middag hebben we weer een duidelijke verhaallijn gevolgd, enkele kleurplaten beloond met een 
prijsje en vooral ook lekker gezongen en gedanst met de Pieten. Er waren dit jaar minder kinderen 
aanwezig, ongeveer 50. De kinderen waren jonger (t/m groep 5) dan andere jaren en het weekend 
viel na 2 studiedagen van school waardoor er mogelijk ook gezinnen een weekend weg waren. 
Daarnaast waren er dit jaar slechts 2 weekenden om Sinterklaas te vieren. Het was in de Deel echter  
een gezellige boel.  
 

• Whatsapp Buurtpreventie (WABP). 
De WABP is verder ontwikkeld. Er hebben zich steeds meer bewoners van ’t Kruis aangemeld. Er zijn 
enerzijds een aantal serieuze meldingen doorgestuurd binnen één van de 4 subgroepen en 
anderzijds binnen de hele WABP. Tevens hebben we een surveillance van de politie geactiveerd 
tijdens een verdachte situatie.  
De Wijkvereniging heeft 10 WABP-borden aangeschaft met vermelding van de website. Deze zijn 
door de gemeente in oktober opgehangen op alle toegangswegen en in het centrum van ’t Kruis.  
 

• NK Ringsteken te water. 
Uit gekkigheid geboren en na veel voorpret hebben wij op 30 december de eerste editie plaats laten 
vinden. Het filmpje op YouTube ging viral en de aanmeldingen stroomden binnen. Zo’n groot 
enthousiasme hadden we vooraf niet helemaal verwacht. We hebben de inschrijving vooraf moeten 
sluiten. Tijdens deze activiteit gingen 21 teams de strijd met elkaar aan. In totaal was er toch weer 
zo’n 100 man op de been en werd het een heel gezellige middag. Besloten is om dit volgend jaar 
weer te organiseren.  
 

• Familiebingo. 
Zondag 28 januari hebben we geprobeerd om onze tweede familie bingomiddag te organiseren. Het 
aantal verwachte deelnemers was te laag om dit door te laten gaan. Hierop hebben we deze 
activiteit geannuleerd. De mensen die zich hadden aangemeld zijn persoonlijk via de mail 
geïnformeerd en op de website was het aangegeven. Besloten is om deze activiteit niet meer te 
organiseren. 
 

• Aansprakelijkheid en verzekeringen. 
Wij hebben gedurende het afgelopen jaar al onze formele stukken tegen het licht gehouden. De 
statuten zijn gecontroleerd bij de KvK, de verzekering voor de veegmachine is opgezegd en onze 
huidige verzekering voldoet aan de eisen van deze tijd. De statuten zijn nagelopen en wij hebben 
huisregels opgesteld voor de ijsbaan en tijdens de disco-avonden. 
M.b.t. de aansprakelijkheid tijdens het KGT hebben we een gesprek gehad met Hans Boots. Er is 
besloten dat Petrick namens het bestuur van de Wijkvereniging deel zal nemen aan de vergaderingen 
van het KGT zodat we op de hoogte zijn van de organisatie en plannen. 
 

• Verkeersveiligheid ’t Kruis en parkeerproblematiek Familieschool. 
Vanuit de gemeente hebben we eind juli een verkeersontwerp ontvangen met daarop de geplande 
aanpassingen. Wij hebben n.a.v. die ontwerp een zienswijze ingediend bij de betreffende commissie 
omdat wij een aantal vragen/onduidelijkheden hadden en onze zorgen hadden over de grote 
parkeerproblematiek rondom de Familieschool. Tevens zijn wij aanwezig geweest bij de 
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis en de eerste avond in de Familieschool voor alle 
omwonenden. Vervolgens hebben we deelgenomen aan de opgerichte werkgroep. De eerste 
bijeenkomst was op 20 december 2017. Op deze avond heeft de werkgroep van alle aangedragen 
problemen een top vijf gemaakt. Dit hebben we ook met de voorgestelde oplossingen gedaan. 



5 
 

Vervolgens is iedereen van de werkgroep, Gemeente, Familieschool, omwonenden en Wijkvereniging 
aan de slag gegaan het afgesproken huiswerk. Op 20 maart jl. hebben we alles geëvalueerd. Het plan 
van aanpak gaat na de meivakantie van start en wordt vanuit de Familieschool als “project” 
opgestart. Ouders en kinderen worden op een positieve manier gestimuleerd/gevraagd om mee te 
werken aan de parkeeralternatieven die zijn voorgedragen. Medio juni gaan we om tafel om te zien 
wat de eerste resultaten zijn. Het onderhoud aan de weg staat gepland voor de meivakantie en op 
het moment van het laatste overleg was er nog geen definitief besluit genomen door de Gemeente 
over de verkeersaanpassingen rondom de kruising. Gemeente heeft toegezegd zeer binnenkort bij 
degene die een andere zienswijze hebben ingediend hierop terug te komen. Ook vanuit de 
Wijkvereniging vragen wij alle betrokkenen mee te werken aan het “parkeerproject”, zodat wij met 
z’n allen het project tot een succes maken en onze wijk hiermee leefbaarder. 
 

• IJsperiode. 
Na 5 jaar wachten is het dan toch weer gelukt! De ijsbaan is open geweest van 2 t/m 4 maart 2018 en 
dit was een groot succes. Door een groot windwak konden wij de veiligheid niet eerder garanderen 
maar toen de baan uiteindelijk open ging was het als vanouds. Veel belangstelling, een echte Koek en 
Zopie wagen en gezellige muziek. Ook is er 2x ’s avonds geschaatst. We hebben geen gebruik hoeven 
maken van vrijwilligers voor het sneeuwschuiven. Zondag was de afsluitende dag waarop het weer 
heerlijk was en een mooi weekend werd afgesloten. Vrijwilligers voor de Koek en Zopie en verdere 
organisatie bedankt!. 
 

• AED buitenkast. 
De AED is buiten de Deel opgehangen. De AED is aangemeld bij de juiste instantie hiervoor, ons AED 
apparaat is niet direct zichtbaar voor ons als burgers, maar wel voor de instanties die de burger 
hulpverleners aansturen. In geval van nood ontvangen de burgerhulpverleners een code waarmee zij 
de buitenkast kunnen openen.  
 

• Darttoernooi. 
Deze heeft plaatsgevonden op 24 maart. Er waren 24 deelnemers en het was een gezellige middag 
en avond. De toernooileiding was in handen van Johan Beers en Johan Bruin. 
 

• Nieuwsbrief Wijkvereniging. 
Om alle leden en bewoners van ’t Kruis te informeren over diverse onderwerpen van de 
Wijkvereniging hebben we in april 2018 bij alle bewoners van ’t Kruis een papieren exemplaar 
bezorgd. Alle leden hebben de digitale versie ontvangen. 
 
 
Tot zover ons jaarverslag 2017-2018 


