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Een aantal aanwezige wijkbewoners reageerde spontaan en besloten 
werd  voorbereidingen in gang te zetten voor de  oprichting  van een wijkvereniging.  

De eerste vergadering werd belegd op 6 oktober 2015. In deze vergadering werd de 
omvang van de wijk vastgesteld en werden de activiteiten besproken welke zouden 
moeten leiden tot het gewenste doel n.l. de bevordering van de leefbaarheid in de 
wijk.
De volgende vergadering werd vastgesteld op 18 november, in de tussenliggende  
periode werden door diverse aspirant bestuursleden interviews afgenomen bij  
bestaande wijkverenigingen en werd contact gelegd met de Gemeente.
Inmiddels werd ook een flyer ontworpen welke begin januari 2016 gedistribueerd is. 
De buurtbewoners kunnen aangeven welke interessegebieden zij belangrijk vinden 
en of ze in principe lid willen worden van een op te richten vereniging. De respons was 
groot en de bereidheid om actief te participeren ook. Inmiddels waren er problemen 
ontstaan in de Sophiastraat met betrekking tot het groenonderhoud. De wijkvereni-
ging i.o. heeft met de inzet van de straatbewoners de nodige initiatieven genomen om 
met de Gemeente te komen tot basisafspraken hierover. 
Op dat moment nog niet tot volle tevredenheid maar de eerste stappen waren gezet. 

In maart 2016 werd de WhatsApp groep inzake veiligheid in de wijk in de lucht ge-
bracht. Circa 70 bewoners zijn hier nu bij aangesloten.
In april werd een flyer rondgestuurd met daarin informatie over de wijkvereniging en 
de te behandelen onderwerpen.
Uit de analyse van de enquête is naar voren gekomen dat een twintigtal bewoners 
actief wil participeren. Voor deze bewoners werd op 17 mei een bijeenkomst be-
legd in de kantine van onze hockeyclub. Een aantal deelnemers is toegevoegd aan de 
werkgroepen. Twee initiatieven werden uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in onze 
prachtig vormgegeven wijkkrant “Panakkers Nieuws” en in de website welke naar ver-
wachting begin 2017 operationeel is.

In juli 2016 worden de wijkbewoners gevraagd lid te worden van de wijkvereniging en 
wordt om een initiële bijdrage gevraagd van €12,- als bijdrage in de kosten, voorna-
melijk notariële kosten. De respons was weer groot en op dit moment zijn 84 huishou-
dens lid van de wijkvereniging. Dat is ruim de helft van onze wijk.
Besloten werd om op zaterdagmiddag 24 september een kennismakingsbijeenkomst 
te houden op het grasveld aan de Sophiastraat. De evenementencommissie heeft  
ruime ondersteuning gekregen van de wijkbewoners. Het was een zonovergoten 
mooie dag waarbij het bestuur zich kon presenteren en de bewoners onderling kennis 
konden maken. Een prima initiatief.
Lees verder op pagina 3

jaargang 1, nummer 4

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?

Heeft u  ideeën  of leuke aanvullingen 
voor de nieuwsbrief?

panakkersnieuws@outlook.com 

Jaarverslag  
Wijkvereniging Panakkers 
door Ad van Gerwen, 
voorzitter 
 
Bewoners van de wijk Panakkers wer-
den door de Gemeente uitgenodigd 
voor de eerste “Kijk op de wijk” welke 
gehouden werd op 27 mei 2015.

De vraag was “Heeft u verbeterpunten 
aan de stoep, de straat of het groen in 
uw wijk?”. De respons van de bewoners 
was buiten verwachting groot. In groep-
jes werd samen met vertegenwoordi-
gers van de Gemeente door de straten 
van de wijk gewandeld en werd com-
mentaar gegeven op onderhoud e.d.  
Gemeentevertegenwoordigers gaven 
ook aan dat een algemeen aanspreek-
punt in de wijk prettig zou zijn. 

Speciale editie: jaarverslagen

maart 2017



Colofon
Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur) 
Onno Boxma  
Loes van Orsouw (vormgeving)

Uitgever
Wijkvereniging de Panakkers i.o.

Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 
PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

Secretaris 
Toen de wijkvereniging werd opgericht is mij gevraagd om toe te treden tot het be-
stuur. Met mijn deelname erbij is elke straat uit de wijk vertegenwoordigd in het be-
stuur. Daarnaast heb ik de rol van secretaris op mij genomen.
Als secretaris plan ik de vergaderingen in. Deze vergaderingen vinden elke maand 
plaats op een locatie in Nuenen. We zijn meestal met het volledige bestuur aanwezig. 
Het komt een enkele keer voor dat iemand verhinderd is. De vergaderingen worden 
door de secretaris genotuleerd en er wordt een actiepuntenlijst opgesteld. 

Eind 2016 is de wijkvereniging officieel geworden. Dit betekent ook dat er een alge-
mene ledenvergadering moet worden ingepland. Deze zal in het eerste kwartaal van 
2017 plaatsvinden.
De secretaris zorgt er tevens voor dat de nieuwsbrief wordt verspreid en dat de be-
stuursmededelingen worden verstuurd. Beide gaat digitaal.
Eefje Beckers 

Vervolg van pagina 1

Inmiddels werd het Oppasplatform op-
gestart. In augustus werden de concept 
statuten en huishoudelijk reglement 
besproken en goedgekeurd. Op 16 no-
vember 2016 werd de Wijkvereniging 
formeel opgericht en ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 67287123.
Er zijn stappen ondernomen om een 
bankrekening te openen. Voorjaar 2017 
wordt een ledenvergadering belegd, 
waarbij dan het Huishoudelijk Regle-
ment ter goedkeuring zal worden voor-
gelegd. 
Leest u ook de verslagen van de bestaan-
de werkgroepen en verantwoordelijk-
heidsgebieden?!
 
 
 Oppasplatform 
De wijk is aan het verjongen en dat 
bracht ons op het idee om binnen de 
wijk een oppasplatform op te richten. 
Zowel voor oppas aanbieders als voor 
oppas vragers. Enerzijds hebben men-
sen incidenteel behoefte aan opvang 
van hun kind(eren). Anderzijds zijn er 
mensen die wel eens willen oppassen. 
Het doel van de Oppascommissie is om 
vraag en aanbod met elkaar in contact te 
brengen. 
Bij het opzetten van de wijkvereniging is 
een vragenlijst gestuurd aan alle
wijkbewoners. Die lijst bevatte ook vra-
gen over de behoefte aan kinderopvang 
en de mogelijke beschikbaarheid als op-
passer. 

          
     Groencommissie 
Onvrede over de manier waarop de gemeente het beheer en onderhoud in onze wijk had aangepakt was de reden dat er op initia-
tief van enkele bewoners uit onze wijk, vooral vanuit de Sophiastraat, een gesprek met de gemeente tot stand kwam. De bedoeling 
was o.a. om het beheer en onderhoud van groen zelf te gaan uitvoeren. Door het initiatief om een Wijkvereniging Panakkers op te 
richten, mede op advies van de gemeente, was het logisch dat de contacten via de vereniging zouden gaan lopen.
Op de bijeenkomst van 17 mei hadden zich kandidaten gemeld om actief te zijn binnen het groenonderhoud en beheer.
Op 18 juli was de eerste bijeenkomst met deze kandidaten en zijn wij gekomen tot de officiële oprichting van de  groencommissie. 
Als commissie willen wij ook gaan werken met twee vertegenwoordigers per straat die de eventuele werkzaamheden gaan coör-
dineren. (Zie oproep in de nieuwsbrief van januari 2017).   

De respons leidde tot een Oppas app groep, die inmiddels 14 mensen telt. Er komen 
steeds meer jonge kinderen in de wijk; de laatste jaren zijn hier diverse jonge mensen 
komen wonen, en zijn heel wat kinderen geboren. Daarnaast zijn er ook steeds meer 
meiden van 14-18 jaar, die best eens willen oppassen.
Als je incidentele oppas zoekt, als je af en toe zelf wilt oppassen, of allebei, dan kun 
je een email sturen naar: wijkverenigingpanakkers@gmail.com. We voegen je dan toe 
aan de app groep. 
Op dit moment blijft dit oppasplatform alleen actief binnen onze eigen wijk. We kijken 
het eerste jaar aan hoe de kinderopvang zich ontwikkelt in onze wijk. Een oppas om 
de hoek heeft toch wel voordelen boven een oppas in een ander deel van Nuenen. 
Vergoeding voor oppas laten we bij de bewoners zelf. Ieder mag dit voor zich zelf 
bepalen.

2017
We kijken het eerste jaar aan hoe de kinderopvang zich ontwikkelt in onze wijk. Daar-
na kunnen we kijken of dit eventueel uitgebreid kan worden. Ook kan het een idee zijn 
om voor de kinderen in de wijk een activiteit te organiseren. Als een van de bewoners 
een leuk initiatief heeft dat te maken heeft met kinderopvang, aarzel dan ook niet om 
naar ons te mailen.

Deze commissie heeft een plan van aanpak opgesteld en dit op 1 aug. aan de gemeen-
te toegestuurd met tevens een verzoek om uitgenodigd te worden voor overleg. 
12 september heeft dit overleg plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in het toe-
zenden van een overeenkomst waarin beschreven was hoe wij volgens de gemeente 
zouden moeten handelen bij beheer en onderhoud van de groenvoorziening in onze 
wijk. De overeenkomst is door de GC en anderen bekeken en van commentaar voor-
zien en op 22 nov. tijdens een kort overleg bij de gemeente achtergelaten. Zij zouden 
op niet al te lange termijn met een reactie komen.
In december 2016 is deze reactie nog niet binnengekomen. Onze bedoeling is om in 
goed overleg tot een werkbare overeenkomst te komen. De gemeente heeft beloofd 
ten overstaan van een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit onze wijk uitleg te 
geven betreffende het onderhoud van onze groenvoorziening.
In het eerste kwartaal van 2017 zullen wij dan ook een uitnodiging ontvangen om op 
het gemeentehuis hiervoor aanwezig te zijn. Wij als commissie hopen op een grote 
opkomst.
Ben van Roij

Speelvoorzieningen in de wijk 
Ik ben in 2012 in Panakkers komen wonen, destijds 5 maanden zwanger en ondertus-
sen moeder van 2 kinderen. Ik zie dat onze wijk duidelijk aan het verjongen is en er 
steeds meer kindjes worden geboren. Ik ben bij de allereerste Kijk op de Wijk aange-
sloten, omdat ik benieuwd was wat de mogelijkheden voor speelvoorzieningen voor 
al deze kindjes in onze wijk waren. Op dit moment is er in de wijk Panakkers niets en 
is het dichtstbijzijnde speeltuintje aan de Voirtse Loop, wat ook nog eens erg klein is. 
Dit is destijds uitgezocht en toen was er bij de gemeente geen budget voor nieuwe 
speeltoestellen. Wel kreeg ik te horen dat een wijk/groep altijd zelf een toestel aan 
mocht schaffen.De gemeente zou dan een locatie toewijzen. Zodra het toestel er dan 
zou staan, is het eigendom van de gemeente en zijn zij er verantwoordelijk voor. Ik 
vond dat niet zo’n positief nieuws, maar bij diezelfde Kijk op de Wijk is wel de grond-
slag gelegd voor onze wijkvereniging. 
Tijdens de kennismakingsmiddag afgelopen september hoorden wij dat de gemeente 
een project is gestart met betrekking tot ‘Spelen en Bewegen’. Ik heb toen contact 
gezocht met de gemeente en ben bij de laatste bijeenkomst geweest. De gemeente 
is aan het kijken hoe zij voor alle inwoners; jong en oud kan voorzien in spelen en 
bewegen. Er wordt dus op dit moment wel weer gekeken hoe de speelvoorzieningen 
in de gemeente zijn geregeld. 

Daarnaast wordt er gekeken hoe zij ook 
voor volwassenen ruimtes kunnen cre-
eren waar zij kunnen bewegen. Denk 
hierbij aan de trimbanen met oefenin-
gen van vroeger, maar dan in een nieuw 
jasje. We houden jullie op de hoogte. 
Anke Prins

Evenementen
In de aanloop naar de oprichting van 
onze wijkvereniging  hebben we op za-
terdag 24 september een geslaagde 
kennismakingsmiddag gehouden op het 
grasveld aan de Sophiastraat.
Gezien de opkomst en het enthousiasme 
van de aanwezigen, lijkt dit een eerste 
goed evenement geweest, wat in 2017 
tot een vervolg kan leiden op mogelijk 
23 september  de nationale BURENDAG.

Van de redactie 
 

Bij het verschijnen van PAN 4 zijn we nog 
een dag verwijderd van de lente. Reikhal-
zend kijken we uit naar het frisse groen 
dat snel onze wijk weer zal kleuren. Er is 
de afgelopen tijd veel werk verzet om de 
uitstraling van de wijk te verfraaien. On-
kruid maakte plaats voor nieuwe beplan-
ting. We zijn benieuwd naar het vervolg. 

Bij het verschijnen van PAN 4 is het ver-
slag van de Algemene Ledenvergade-
ring nog niet beschikbaar. De ALV was 
drukbezocht. Het bestuur was blij ruim 
40 personen te mogen begroeten. Op 
het verzoek van het bestuur kunnen 
we al de volgende zaken meedelen: 
Er hebben zich weer nieuwe leden aan-
gemeld en de Groencommissie is uitge-
breid.
Er is nog enige onduidelijkheid over de 
definiëringen in het Huishoudelijk Regle-
ment, maar die worden nog besproken.
De contributie is vastgesteld op € 10,- 
voor dit jaar.
In deze nieuwsbrief vindt u het jaarver-
slag van de wijkvereniging en diverse 
commissies en info over de whatsapp-
mogelijkheden. 
De redactie heeft de verslagen 
integraal overgenomen.



ICT commissie
Taken van ICT commissie zijn: 
1.       Beheer Whatsapp tbv vergroten buurtveiligheid (Operationeel)
          86 deelnemers
2.       Beheer Social  Whatsapp tbv vergroten onderlinge communicatie bewoners 
          (Planning)  operationeel  1e kwartaal 2017
3.       Opzetten en onderhouden van website tbv wijkbewoners (Planning)
          operationeel 1e kwartaal 2017
a.       Communicatie 
b.       Informatie
c.       Nieuwsbrief
d.       Documenten beheer 
i.        Bestuursverslagen
ii.       Huishoudelijk reglement
iii.      Statuten
iv.      tbd
De ICT commissie bestaat uit:
Jan-Hein Swartjes             Commissielid verantwoordelijk layout en onderhoud website  
Loes van Orsouw            Commissielid medeverantwoordelijk nieuwsbrief en website 
Jan Jacobs                         Bestuurslid
 

27-03-2017: vergadering wijkvereniging 
12-05-2017: sluitingsdatum kopij 
21-05-2017: PanAkkersNieuws 5 

Agenda

Wijkvereniging De Panakkers
 
Secretariaat:
Eefje van Gastel
E-mail: wijkverenigingpanakkers@gmail.
com
Postadres: Willem Alexanderstraat 21, 
5671 XA Nuenen 

Bankrekening:
NL31RABO0315949546
T.n.v. A.H. Prins
o.v.v. Wijkvereniging Panakkers  

Bestuur:
Dagelijks Bestuur:
Ad van Gerwen – Voorzitter
Eefje van Gastel – Secretaris
Anke Prins – Penningmeester 

Leden:
Jan Jacobs – Ledenadministratie, 
WhatsApp beheer
Ben van Roij – Groenvoorziening
Ger Steenhuijsen – Evenementen
Jos Deckers – Buurthulp
Eefje van Gastel - Oppasplatform 
 

Nieuwsbrief:
Panakkersnieuws@outlook.com
Redactie:
Fred Gaasendam
Onno Boxma
Loes van Orsouw

Uit de wijkvergadering 
van 25  januari 2017 
De jaarverslagen zijn ontvangen.
De opstelling van deze plannen wordt 
de basis voor de vaststelling van de 
contributie voor 2017. De teksten 
zoals ze zijn en worden aangele-
verd worden integraal overgenomen.  

Jos heeft als interim administrator de fi-
nanciën over het jaar 2016 verantwoord 
en besloten wordt dat hij deze taak ook 
op zich zal nemen in de ALV. De leden van 
de kascommissie worden nog benoemd.  
Er is contact geweest met de Rabobank. 

Bespreekpunt uit de commissie Groen. 
Jos en andere betrokken bewoners van 
de Sophiastraat en Frederikstraat zijn in 
overleg met de Gemeente over ‘compen-
satie’ voor de bekende grondoverdracht. 
Gesproken wordt over speelvoorzienin-
gen voor de kinderen.  
Voorstellen: 23 September een wijkdag
14 Juni: Deelname landelijke Straat-
speeldag voor kinderen.
Getracht zal worden voor beide 
activiteiten subsidies te verkrijgen.

Whatsapp 
In de ALV van de Wijkvereniging is nogmaals bevestigd dat de veiligheid Whatsapp 
alleen voor meldingen rondom verdachte personen en situaties gebruikt moet 
worden. Voor overige buurtcommunicatie komt op korte termijn de Panakkers 
Social app beschikbaar, voor alle leden van de Wijkvereniging. Overeenkomstig 
het besluit in de Algemene Ledenvergadering wordt de Social Whatsapp gevuld 
met alle bekende 06-nummers van de leden van de Wijkvereniging. Indien u hier-
aan niet mee wenst te doen kunt u zichzelf weer afmelden in de Panakkers Social 
Whatsapp. Gezinsleden kunnen zich ook aanmelden voor de Panakkers Social app. 

Doelen  voor het gebruik van de Whatsapp Social zijn:
■  Stimuleren van onderling contact van de wijkbewoners, waardoor binding binnen 
de wijk wordt vergroot.
■  Signaleren/informeren bij nieuwe/vertrekkende wijkbewoners.
■  Promoten van evenementen en activiteiten (bv oppascentrale).
 

Spelregels voor Sociale Whatsapp
■  Berichten die geplaatst worden op de Whatsapp moeten van belang zijn voor (de 
meeste) deelnemers aan de Whatsapp Social. Persoonlijke berichten horen er niet op 
thuis. Nieuws voor een hele straat kan ook, maar vermijd 2-gesprekken.
■  We gaan ervan uit dat je de algemene normen en waarden in acht neemt. 
■  Beledigingen, schelden, grof taalgebruik, misleiding of discriminatie zijn niet toege-
staan. Deze uitingen worden verwijderd. 
■  Het domineren van de site of pagina door uitingen of discussies te herhalen is niet 
toegestaan. We behouden het recht deze uitingen te verwijderen.
■  Commerciële berichten of advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. 
Deze worden verwijderd.
■  Het verzoek aan bezoekers van de site of pagina is om geen anonieme berichten te 
plaatsen.
■  De beheerder van de BuurtWhatsapp Social is bevoegd te allen tijde zonder nader 
overleg teksten en/of beeldmateriaal te verwijderen.
■  Bij misbruik kan de beheerder de Social Whatsapp sluiten voor gebruik. 
 

Bij bovenstaand geldt dat het Bestuur de Social Whatsapp faciliteert, maar zeker geen 
eigenaar is of aansprakelijk gehouden wordt voor misbruik.


