ACTIVITEITENOVERZICHT 2021
2021 was het tweede jaar van Covid-19. Uiteraard heeft dit ook invloed gehad op de activiteiten
van VOKE. Toch kunnen we terugzien op een jaar waarin meerdere zaken zijn aangepakt en
enkele ook in hetzelfde jaar succesvol konden worden afgesloten. Van enkele projecten konden
de resultaten nog niet geoogst worden. Een overzicht:
De nieuwjaarsbijeenkomst: Deze activiteit kon ten gevolge van Covid-19 geen
doorgang vinden. De beperkingen hebben dermate lang aangehouden, dat het
verplaatsen van deze activiteit naar een later tijdstip ook geen optie was.
Gedurende het gehele jaar heeft Covid een beperkende rol gespeeld. Pas in het
najaar waren weer bijeenkomsten mogelijk.

Lezingen: pas in het najaar was er weer een lezing mogelijk, De maandagse wandelingen
kwamen ook vaak te vervallen. Jeu de Boules activiteiten konden beperkt plaatsvinden.

Heraanplant bomen Agamemnonlaan: Aan de Agamemnonlaan,
aan de andere zijde van de Oude Gracht, tegenover de Aeneaslaan
stond een populierenlaan. In 2018 werd deze gekapt. In de
kapvergunning was aangegeven dat er herbeplanting zou
plaatsvinden. De door de gemeente toegezegde heraanplant zal
uitgevoerd worden nadat de straten in de buurt van een nieuw
wegdek zijn voorzien (2023).

Bomenaanplant Novalis College heeft op 16 december 2019 een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Hierop
zijn de plannen voor een uitbreiding gepresenteerd. Het was VOKE
al Langer een doorn in het oog, dat er onder de kersenbomen op de
hoek Sterrenlaan/Argonautenlaan geparkeerd werd. Ook wilden we
ervoor zorgen, dat de kersenbomen aangevuld werden met
aanplant die op termijn de kersenbomen zouden vervangen. VOKE
heeft drie bomen laten aanplanten. De gemeente paaltjes gezet.

Project gezamenlijk isoleren: Een vijftal personen heeft
gezamenlijk spouwmuur geïsoleerd. Bovendien heeft de TU/e een
onderzoek gedaan naar De huizen met de platte daken’. Doel van het
onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor verduurzaming.
Enkele buurtbewoners hebben hieraan meegewerkt door
meetapparatuur in huis te nemen en studenten van informatie te voorzien. Dit geeft geleid tot een
dik rapport met aanbevelingen. Ten gevolge van Covid heeft dit nog geen opvolging gehad.

Buurtpreventie: Dit heeft wel doorgang gevonden. Bij het lopen in de buurt kon voldoende
onderlinge afstand gehouden worden.
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Herinrichting Damocleslaan/Amazonenlaan: Beide straten zijn aan
onderhoud toe. De gemeente wilde het fietspad naast de Amazonenlaan
laten vervallen en er een voetpad van maken en de fietsers over de weg
laten fietsen. VOKE heeft via e-mail en een flyer een enquête gehouden.
De reacties waren overduidelijk. De buurt wilde het fietspad gehandhaafd
zien. Het plan is aangepast.

Poort Hooge Brug: (Lunetzorg) Met Lunet hebben we overleg gehad over heropening van de
poort. Midden mei (2021) kon de poort weer beperkt gebruikt worden.
VOKE heeft in eerste instantie alleen zijn leden geïnformeerd. Pas later is er meer bekendheid
aan gegeven.

Vlaggen: VOKE heeft twee beachvlaggen met bijbehorende masten (zie afbeelding) en
een mastvlag aangeschaft om de vereniging bij bepaalde gelegenheden prominenter te
presenteren.

Burendag: in 2021 is voor het eerst gezamenlijk met Oude Gracht-West een burendag gehouden.

Jaarvergadering: Dit jaarlijks hoogtepunt, kon weer op de op de normale wijze plaatsvinden.
In 2021 hadden we een digitale versie. Door omstandigheden was de secretaris/
penningmeester verhinderd, zodat de voorzitter alle presentaties heeft gehouden.
De opkomst was, mogelijk als nasleep van Covid, iets lager dan normaal. De nazit niet minder
gezellig.
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