
 
 

 

 

Algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Princenhage 
 

Op dinsdagavond 12 maart 2019 om 20.00 uur 
In Gemeenschapshuis De Koe, Vlaamse Schuur 

 

     

     Notulen 
 

1. Opening & Mededelingen Voorzitter           
Marian opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
   
2. Terugblik algemene vergadering 10 april 2018 (Notulen)    
De notulen worden zonder correcties vastgesteld. 
 
3. Financieel verslag Dorpsraad.                                                                                            
Marian stelt de nieuwe penningmeester voor, Niels Klep.  
Het financieel verslag wordt op het grote scherm getoond. 
Marian vraagt twee leden voor de kascommissie. Zij kunnen dan meekijken/controleren 
hoe de Dorpsraad  de budgetten heeft besteed. 
Piet Lambregts en Jan Verheij melden zich aan. 
Helma Raaijmakers geeft aan dat ze nooit de schriftelijke specificatie van de post 
‘Publiciteit (waaronder Wijkblad)’ van Tjalling heeft gehad. Marian had begrepen dat dit 
wel verstuurd is maar ze gaat er achteraan. 
 
4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema.             
Dafni Jansen, Jan Gommers en Arjen Koreman zijn herkiesbaar. 
Nieuw is dus Niels Klep. 
Marian vraagt de aanwezige leden of zij hiermee instemmen. De leden stemmen 
hiermee in. 

 
5. Samenvatting verslag wijkagent.        
Marian introduceert de nieuwe wijkagent, Max Gorsira. 
Max stelt zichzelf verder voor. Hij is 31 jaar en werkt inmiddels 11 jaar bij de politie. Hij 
heeft de nodige ervaring, zo is hij jeugdagent geweest. Tegenwoordig is hij biker (politie 



op de mountainbike) en bij de ME. Ook draait hij nog veel actieve diensten, overdag, ’s 
nachts, weekend, tijdens feestdagen etc. 
Max licht de cijfers van 2018 toe. Princenhage kent natuurlijk ook criminaliteit maar over 
het algemeen is Princenhage een veilige, rustige wijk. 
Helaas zit er een wat stijgende lijn in de woningbraken. Veel vormen van andere 
traditionele criminaliteit zijn gelukkig afgenomen. Nieuwe vormen van criminaliteit 
nemen toe, zoals cybercriminaliteit. 
Max vertelt dat zijn werktijd erg vol zit. Er wordt steeds meer verwacht van wijkagenten, 
bijvoorbeeld op het gebied van ‘ondermijning’. Dit is begrijpelijk maar maakt wel dat de 
(traditionele) rol van wijkagent aan het veranderen is. 
Max vertelt wat meer over ondermijning. Kort gezegd: ondermijning is het vermengen 
van de onderwereld met de bovenwereld. Hij geeft enkele voorbeelden hiervan en hoe 
dit te herkennen. Maar ook hoe je dit kan melden: Meld Misdaad Anoniem. 
Buurt-BOA Stijn stelt zich ook voor. Hij vertelt dat de BOA’s (handhavings)taken van de 
wijkagent overnemen. Bijvoorbeeld opsporen van en optreden tegen foutparkeren, 
afvaldumpingen, hangjongerenoverlast, overlast van honden etc. 
Hij licht de cijfers van 2018 toe. 
Vraag uit de zaal: hoe herken ik een zwerver? 
Max en Stijn noemen enkele kenmerken en leggen uit dat het - ook wat betreft andere 
zaken - goed is om op je ‘niet pluis’ gevoel te vertrouwen. 
Opmerking uit de zaal: de hondenpoepoverlast rondom de scholen is groot momenteel. 
Stijn geeft aan dat ze de scholen opnemen in hun route. Wel moeten ze de dader op 
heterdaad betrappen om er echt tegenop te kunnen treden. Maar hopelijk werkt hun 
zichtbare aanwezigheid al preventief. 

 
6. Jaarverslag Dorpsraad 2018  
Marian licht de onderwerpen van het jaarverslag kort toe. 
Het uitgebreide jaarverslag kan op verzoek toegestuurd worden. 
 
7. Plannen en realisatie Plukroute     
Marie-Louise en Kim lichten de Kleine parkjes in Princenhage die voorheen naamloos 
waren, krijgen een eigen naam. Het duurt nog even voordat het officieel geregeld is maar 
de namen zijn bekend. 
Achter De Dobbelsteen (aan de Doelen) is januari jl. een flink stuk grond vergroend en 
maakt nu deel uit van de Plukroute. 
Het planten wordt begeleid door een hovenier die meteen vertelt over de planten en 
struiken. Wat het is, wat je ermee kan etc. 
De Plukroute probeert altijd een school of kinderopvang uit de buurt erbij te betrekken 
wanneer een nieuw stuk route wordt aangelegd. 
Volgend stuk in de route is het groen langs het ‘rode fietspad’ bij de Witwerkersstraat. 
De hovenier heeft een plan gemaakt, voor een ecologische route. De buurt is betrokken 
bij het maken van dit plan. 
Ook voor het Luciapark is een mooi plan in ontwikkeling, met onder andere een grote 
vijver. 
Er komt een samenwerking met het Princenhaags Museum, zodat je tijdens het 
wandelen langs de Plukroute ook meer kunt leren over de geschiedenis van dat gebied. 
 



8. Kermis 2019                                                         
Tezamen met de notulen is de Visie Kermis Princenhage verstuurd.  
Kees neemt een aantal kernpunten daaruit door. 
 
9. Generaal Maczek Memorial & Museum     
Peter Haag vertelt over de plannen voor en realisatie van het Generaal Maczek Memorial 
en Generaal Maczek Museum. Het museum wordt het hart van het memorial. 
Er komt o.a. een interactieve wand (met steun van het Poolse ministerie voor Cultuur), 
thematische bibliotheek en een bezinningsruimte. 
Men hoopt op zo’n 8000 tot 10.000 bezoekers per jaar, met name schoolkinderen want 
er wordt een educatief programma aangeboden. 
Parkeren zal ten dele op het terrein zijn en ten dele in de omgeving. 
 
29 oktober as. is de herdenking van de Bevrijdingsdag van Princenhage. De musea van 
Princenhage organiseren i.s.m. de Dorpsraad van alles om deze dag luister bij te zetten.  
    
10. Ontwikkelingen nieuwe sporthal 
Annette en Toine (ook namens Ben de Ridder) praten de aanwezigen bij over de stand 
van zaken. 
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het uitvoeren van de Quick scan. 
De scan is uitgevoerd. Er is onder andere gezocht naar een stuk grond dat groot genoeg 
is en de geschatte kosten zijn in kaart gebracht. 
Arie Roobol is aangehaakt en daardoor is de sporthal (financieel) dichterbij gekomen. De 
afhankelijkheid van de gemeente is hierdoor minder geworden. 
Dat is prettig want de gemeente had nog veel plannen/opdrachten die eerst uitgevoerd 
moesten worden. 
De komende tijd zal de haalbaarheid van een hal op de mogelijke stukken grond in kaart 
gebracht worden. 
 
11. Plan Centrum 
Kok is voorzitter van de werkgroep Centrum Hij licht de stand van zaken van de 
herinrichtingsplannen toe. Uiteindelijk doel: minder een parkeerplein, meer een 
ontmoetingsplek. Gezelliger, fraaier en met aandacht voor de historie. Dit laatste onder 
andere door middel van een virtual reality tour, ondersteund met verhalen. 
De gemeente steunt het plan, o.a. met een financiële bijdrage en organiseert binnenkort 
een informatieavond. 
De werkzaamheden starten dit voorjaar nog (de vrijmarkt kan wel doorgaan) en van de 
zomer moet alles klaar zijn. 
De financiën strekken nog niet zover dat de aanloopstraten ook meegenomen kunnen 
worden. Maar het streven blijft om t.z.t. ook deze aan te pakken en bij de vernieuwde 
markt te betrekken. 
 
Extra  
Lidy vertelt over de ‘Van Gogh ontwikkelingen’ in Princenhage. Zo zijn er straattegels 
gelegd van de markt naar het Princenhaags Museum. De tegels liggen ook op andere 
belangrijk Van Gogh plekken in de stad. 
 



12. Rondvraag 
Opmerking: de oplaadpalen voor elektrische auto’s in de Esserstraat vormen een 
obstakel op de stoep voor mensen met rollator en scootmobiel, rolstoel en kinderwagen. 
Antwoord: Mariska Franken van de Dorpsraad heeft dit aangekaart bij de gemeente. De 
palen worden verplaatst. 
De Dorpsraad van Prinsenbeek heeft met de gemeente afgesproken dat dit soort punten 
met de Dorpsraad worden besproken. De Dorpsraad van Princenhage wil dit ook graag. 
 
13. Sluiting 
Marian roept de aanwezigen op een keer aan te sluiten bij een Dorpsplatform.  
Daarna bedankt ze alle aanwezigen, nodigt hen uit voor een afsluitend drankje en sluit 
de vergadering.         

 
 

 


