
Jaarverslag 2016 Nabuurschap Driebergen Noord. 

 
Samen – Verbinden – Omzien 

2016 

Geachte leden. 

Het afgelopen jaar is snel voorbijgegaan.  Het bestuur is elke maand bij elkaar geweest voor 

een vergadering. Vele onderwerpen zijn gepasseerd en ook zijn er nieuwe initiatieven 

ontplooid.  

Hulptelefoon 

De hulptelefoon is meerdere malen gebeld. Een aantal is via de sociale kaart direct 

doorverwezen naar instanties die professionele hulp kunnen bieden. Andere zijn via mailings 

en de website uitgezet en konden zo binnen het Nabuurschap worden opgelost. Alle 

hulpvragen zijn op dit moment geholpen. Ook is er een stevig netwerk van mensen die de 

telefoon willen bemensen. 

De Inloop 

Eén van de nieuwe initiatieven is de inloop. Elke derde donderdag van de maand is er de 

middag en de avond een vaste ruimte in Sparrenheide om met elkaar een kop koffie te 

drinken, elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ontplooien. En er is een groep 

gestart die zich bezig gaat houden met spreekbeurten. 

Bomenroute 

Een van de activiteiten dit seizoen was de bomenroute in onze wijk door twee 

bomendeskundigen. Dit was een activiteit waar veel mensen aan mee hebben gedaan.  

Website 

Een ander initiatief wat vorm heeft gekregen is de website. Vorig jaar hebben we veel tijd en 

energie in de website van mijnbuurtwelzijn gestopt. Maar het werkte niet op de door ons 

gewenste wijze. Ook kreeg het bestuur veel opmerkingen van leden over het niet goed in 

kunnen loggen van mijnbuurtwelzijn. Daarom is er gekozen voor een eigen herkenbare 

website waar het bestuur zelf kan bepalen wat er wel en niet wordt gecommuniceerd. Een 

opzet is gemaakt (zie: www.nabuurschapdriebergennoord.nl ) en gedacht wordt aan de 

verdere uitwerking. Suggesties daarvoor zijn welkom. 

Externe contacten 

Het bestuur is actief betrokken bij het Dorsnetwerk. Hier worden veel thema’s besproken die 

te maken hebben met onze buurt. Het bestuur wil zich ook meer profileren als 

aanspreekpunt over zaken die ons Nabuurschap raken. Een voorbeeld daarvan is onze 

ondersteuning van de bewoners van de Arnhemse Bovenweg m.b.t. het Uitvoeringsplan van 

het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 

Kerstdiner 

Met kerst is er door een nabuur een kerstdiner verzorgt voor de mensen van onze wijk. Dit 

initiatief is heel goed ontvangen. Het was een geslaagde actie 
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Als nabuurschap willen we graag bekender worden. We laten ons zien door goede 
contacten met de pers te onderhouden en persberichten in de krant te plaatsen. 
 
Naar aanleiding van de vraag in de vorige Algemene Ledenvergadering over de problemen 

met het ophalen van medicijnen in de avonden en het weekend zijn gesprekken gaande met 

de Bosrand Apotheek en de Huisartsenpost. 

 

Namens het bestuur van het Nabuurschap Driebergen Noord 

André Bolks 

 


