Jaarverslag 2018

1. Bomenaanplant langs de kanaalzijde
Onlangs zijn er een aantal bomen gekapt aan de Oosterkanaaldijk. Al eerder zijn door de
kinderen van de Tovercirkel een aantal bomen langs het kanaal en fietspad geplant. Verspreid
over de dijk zijn nu in november 15 bomen aangeplant en voorzien van boompalen en
boombanden.
2. Energie – project
In 2018 zijn er herhaaldelijk bijeenkomsten bij de gemeente georganiseerd voor de bewoners
over het energieproject en hebben er diverse contacten plaatsgevonden tussen gemeente en
ons bestuur. Allerlei vormen van energiebesparing en beter omgaan met het milieu werden
als leidraad gebruikt om de burgers meer hiervan bewust te maken.
Energiecircus
De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober vier bijeenkomsten rond
grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. De gemeente
reisde met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar de vier dorpen van
onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken.
Centraal stonden vragen als:
Hoe groot is onze Heumense energieopgave?
Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te
worden?
Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet?
De uitkomsten van de vier avonden worden nu gebruikt voor het maken van een ruimtelijke
visie rond duurzame energie. Ook wordt er een zogenaamde kansenkaart gemaakt. Daarop
kan iedereen straks zien waar een initiatief past en waar niet.
3. Halloween
De belangstelling onder kinderen en ouders was enorm, velen meldden zich aan om mee te
doen met de activiteiten. Doordat het door de week was, was er minder belangstelling voor
het knutselen. Reden was dat veel ouders het niet haalden in dit korte tijdsbestek. De tocht
langs de huizen was heel populair. Er deden meer dan 100 kinderen mee. (ook een aantal van
buiten de wijk) Kortom een groot succes.

4. Jeu de boele toernooi
In principe was er een datum bepaald om weer een Jeu de boele wedstrijd te organiseren eind
april. Echter gezien de vakantieperiode was er weinig animo, zodat het bestuur besloten heeft
deze wedstrijd in het volgend jaar weer te organiseren. We zullen dan rekening houden met
vakantieperiodes en andere activiteiten in onze gemeente.

Jaarplan 2019
1. De Zwerfkei
Voorgenomen werkzaamheden aan de bomen en plantsoenen aan de Zwerfkei 1 t/m 10. De
gemeente wil graag de entree van de wijk opknappen. Er staan momenteel acht grote bomen
die de groei van de heesters beperken. Omdat de bomen dicht op elkaar staan en nog breder
en hoger worden, gaat de gemeente nu vier van de acht bomen kappen, om en om.
Op die plek komen dan bomen met een kleinere kroon. Er worden eveneens laag bloeiende
heesters in de plantvakken aangeplant. Na enkele jaren, zo is het plan, kunnen ook de overige
vier eiken vervangen worden. Het ligt in de bedoeling om begin dit jaar de werkzaamheden
uit te gaan voeren.

2. ‘Energie in onze wijk’

Info- avond 9 april

Comfortabel en duurzaam willen wonen, maar geen idee waar we moeten beginnen. Herkent
u dit en heeft u een eigen huis dan bent u welkom op de info avond die gehouden wordt op
dinsdagavond 9 april aansluitend op de algemene ledenvergadering van ons wijkplatform.De
algemene ledenvergadering start om 19.15 uur en de info avond zal rond 20.00 uur beginnen.
De avond wordt gehouden in de basisschool de Tovercirkel, Zwerfkei 59 te Malden.
Op de bijeenkomst staan energiebesparende maatregelen en duurzame energie en de
financiering hiervan centraal en wordt een energiescan van een woning uit onze wijk
besproken.

3. Halloween
Ook Halloween zal weer een vast onderdeel zijn van ons programma. Een aantal vrijwilligers
hebben zich aangemeld, zodat we deze dag rond 31 oktober weer graag voor de kinderen gaan
organiseren.

4 Jeu de boele toernooi
Ook in 2019 willen we weer een Jeu de boele tornooi organiseren. De datum zal gemeld
worden op onze website en onze leden worden hierover geinformeerd. Iedere inwoner uit
onze wijk kan deelnemen.

5. Burendag

Het is belangrijk in onze wijk dat we aandacht besteden aan onze ouderen en eenzamen.Ook
gaan onze gedachten uit naar een schoonmaakproject, uitgevoerd door kinderen en
volwassenen. Wij proberen verschillende ideeen uit te werken voor de Burendag in
september.

