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Onze laatste nieuwsbrief is alweer van een jaar geleden. Een nieuwsbrief waarin 
we met veel slagen om de arm dachten dat we in 2021 wel enige activiteiten 
konden gaan uitvoeren. Dat viel niet mee. Geen uitgebreide Koningsdag, geen 
Dag van het Hooiland-plein, geen paaseieren zoeken of andere kinderactiviteiten. 
Maar toch hebben we als bewonersvereniging niet stilgezeten. Gelukkig konden er 
nog wel een paar activiteiten doorgaan en we zijn actief geweest in diverse 
werkgroepen en -groepjes. In deze nieuwsbrief geven we een korte impressie van 
het afgelopen jaar en laten we ook wat zien van onze plannen. We verspreiden 
deze nieuwsbrief met opzet niet alleen naar de leden van de vereniging maar in de 
hele wijk. Want er zijn dit jaar heel wat nieuwe bewoners gekomen in Noordwest 
en we vinden het belangrijk en leuk om hen ook te informeren over wat er 
allemaal gebeurt in Noordwest.

Nieuwsbrief van de bewonersvereniging NoordWest

Koningsdag en Burendag 2021: de kleedjesmarkt bij je thuis
We hebben van de nood een deugd gemaakt: de kleedjesmarkt, die vóór 2020 
altijd plaatsvond op het plein van de Nijenoord- en Johan Frisoschool, werd ook in 
2021 georganiseerd door iedereen bij zijn eigen huis spulletjes te laten verkopen. 
Een kaart op internet liet zien wie er allemaal meededen en hoe je via een rondje 
door de buurt bij een aantal kleedjes langs kon gaan. Op Koningsdag verliep dit 
heel succesvol met wel 80 deelnemende gezinnen en veel buurtbewoners die een 
ommetje maakten langs de uitgestalde koopjes. Er zijn heel wat artikelen van 
eigenaar veranderd en de meeste deelnemers waren enthousiast over dit 
alternatief. Ook op Burendag eind september was er een kleedjesmarkt, nu wel 
met wat minder deelnemers. Maar mocht covid nog voortduren tot april 2022, dan 
weten we voor de kleedjesmarkt in ieder geval een oplossing…

Ondanks alle covidmaatregelen zijn de enthousiaste vrijwilligers van het 
RepairCafé heel 2021 doorgegaan met hun werk. Wanneer het kon en mocht, 
waren de bijeenkomsten elke tweede woensdag van de maand in de scholen. 
Maar wanneer dat niet mocht, konden in overleg de kapotte spullen of kleren naar 
de vrijwilligers worden gebracht en probeerden zij die bij hen thuis te repareren. 
We hopen natuurlijk dat het RepairCafé in 2022 weer gewoon in de scholen kan.

RepairCafé



Een van de leukste activiteiten die wel doorging was 
de Buurtsafari op 16 oktober. Zo'n 120 
wijkbewoners etsten in groepjes een route langs 
op maat gemaakte optredens van het collectief de 
Waterlanders. Zo nam stadsdichter Ivanka de Ruijter 
ons vanuit een bootje mee naar haar kinderjaren in 
Noordwest. Veel bekends en onbekends uit de wijk, 
de uilen, de erljepschans, het verdwalen in het 
onoverzichtelijke stratenplan; van alles kwam op 
een grappige of serieuze manier aan de orde. Er 
werd zelfs een echt loied op de wijk gezongen: 
Noordwest is het best, beter dan de rest! De 
bezoekers hebben genoten van de optredens en 
hadden zeker bewondering voor theatermaakster 
Anna van Diepen die die dag tien keer met haar 
erljepstok in het koude water sprong. 

Buurtsafari in Noordwest

Groen in de wijk
Veel bewoners vinden dat onze toch best groene wijk nog wel wat groener kan. Zo 
zijn de scholen bezig met het vergroenen van de schoolpleinen. Het eerste project 
waar we gezamenlijk aan werken is het schoolplein in de Top Naeffstraat (bij de 
schoolwonin-gen). Half januari starten daar de werkzaamheden om het huidige 
stenen plein te vergroenen. De nanciering is op een haar na rond, we zoeken nog 
naar nanciële aanvullingen voor het kleine 

plannen ontwikkeld. En binnenkort start er een 

die plannen gaat maken voor een groener Hooi-
landplein. Als u daarover mee wil denken kunt 
u zich melden bij bestuurslid Carlo Vromans.
(secretaris@wageningennoordwest.nl)

Nijenoord- en de Johan Frisoschool worden nu 

nieuwe werkgroep van de bewonersvereniging 

tekort. Ook voor de schoolpleinen van de 

                     

Sinds een paar jaar is heel Noordwest een 30-km zone. De gemeente weet dat nog 
niet alle straten daarvoor zijn ingericht maar er was destijds onvoldoende budget 
om dat in één keer te regelen. Met de bewonersvereniging is afgesproken dat er 
elk jaar een knelpunt wordt aangepakt. Dit jaar is dat de Rietveldlaan. Uit klachten 
van aanwonenden en snelheidsmetingen bleek dat daar nog regelmatig veel te 
hard wordt gereden. Eind oktober is er een inspraakavond geweest waar aanwo-
nenden samen met de gemeente hebben gekozen voor de aanleg van een drem-
pelplateau dat de snelheid moet verminderen. Vindt u dat er ook bij u in de straat 
nog te hard wordt gereden of is er een ander verkeers- of groenprobleem, meldt 
het dan bij de werkgroep Verkeer&Groen (secretaris@wageningennoordwest.nl). 
Die kan het dan aankaarten in het regelmatig overleg met de gemeente.

       30 km-zone



De skatebaan
In oktober is de skatebaan in het park van Noordwest ontmanteld. Met een goede 
reden. Op aandringen van een aantal fanatieke jonge skaters uit de buurt komt er 
een nieuwe skatebaan, mooier en beter. De planning is dat de nieuwe skatebaan 
in februari feestelijk wordt geopend. We hopen dat veel skatende en niet-skatende 
wijkbewoners er dan een kijkje komen nemen. Zodra de exacte openingsdatum 
bekend melden we dat. 

Ten noorden van het Nieuwe Kanaal en ten westen van het Agrobusinesspark ligt 
een perceel van de gemeente dat nu nog weiland is. Voor dat perceel zijn er twee 
heel verschillende plannen in ontwikkeling. Een groep ondernemers uit het 
Agrobusinesspark wil er een zonnepark van maken. Een groep wijkbewoners wil 
daar met twee tuinders een natuur-inclusieve biologische stadsboerderij ontwik-
kelen met een sociaal en educatief karakter (vergelijkbaar met De Nieuwe Ronde 
in de Eng). Deze boerderij Veldoord zou groenten, hoogstam- & klein fruit, noten, 
eieren en vlees op gaan leveren. De bewonersvereniging heeft veel sympathie voor 
dit initiatief en u kunt het initiatief zelf ook steunen via hun website 
www.veldoord.nl. 
Mocht de gemeente toch kiezen voor het zonnepark, dan dringt de bewoners-
vereniging er bij de gemeente sterk op aan dat het zonnepark niet alleen ten 
goede komt aan de ondernemers maar dat ook de buurtbewoners daarin 
maximaal kunnen participeren en van proteren.

Zonnepark of een stadsboerderij?



kerstboom op het Hooilandplein. Vanaf 11 

De jaarlijkse kerstboom 

december vormt de boom een sfeervol licht-
puntje in deze donkere wintertijd. Ook dit 

Zoals elk jaar zet de bewonersvereniging weer, 
samen met de winkeliers, een grote verlichte 

en ondersteunt bewoners bij activiteiten in de wijk. Dat kan niet 

zonder uw steun. We vinden het heel leuk als u lid wordt van de 

De bewonersvereniging organiseert zelf verschillende activiteiten 

bewoners-vereniging. Dat kost 15 euro per huishouden per jaar. 

U kunt zich opgeven via onze site ) of door een (www.wageningennoordwest.nl

mailtje aan onze penningmeester (penningmeester@wageningennoordwest.nl).

             Jaarprogramma
In januari verspreiden we ons jaarprogramma in de hele wijk. We hopen natuurlijk 
dat we dan weer van alles mogen organiseren. Maar ook als dat niet kan, dan kunt 
u gebruik blijven maken van onze minibiebs en het RepairCafé. 
Informatie van de Bewonersvereniging kunt u natuurlijk vinden op onze website 
(  ) maar ook lezen op het publicatiebord bij de SPAR. www.wageningennoordwest.nl

de reden zal u wel duidelijk zijn.

   

Wanneer u nog leuke ideeën heeft of wanneer u iets organiseert dat we in het 
programma kunnen opnemen, geef dat dan door aan de voorzitter van de 
bewonersvereniging ( ). voorzitter@wageningennoordwest.nl

Lid worden?

versiering in te hangen. Helaas kunnen we de 
jaar komt er weer door bewoners gemaakte 

kerstborrel bij de boom dit jaar niet organiseren,


