
 

 

 

 

De Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark bestaat 25 jaar. Dat is een reden voor 
een terugblik op de geschiedenis van de Buurtvereniging. Waarom werd de 
Buurtvereniging opgericht? Wat wilden de mensen van het eerste uur bereiken? 
Hadden hun opvolgers dezelfde doelstellingen of ging het roer een aantal keren 
totaal om? Loopt er een rode lijn van het eerste bestuur naar het huidige? Wat is er 
gelukt en wat is er minder goed gegaan? Wat missen we nog? 

Het bestuur van nu dacht dat een geschiedenis van de afgelopen 25 jaar misschien 
een dorre opsomming van feiten zou worden. Daarom is gekozen om de 
geschiedenis te volgen via het beleid van de besturen. Dat beleid wordt hierna 
beschreven aan de hand van de verhalen van de geïnterviewde voorzitters.  



Bovendien is gebruik gemaakt van het archief van de Buurtvereniging Rond het 
Wilhelminapark, van de brieven, krantenknipsels, notulen en nieuwsbrieven van de 
Buurtvereniging zelf. De geciteerde stukken zijn cursief gedrukt. Al lezend in de 
stukken bleek hoe nodig de Buurtvereniging was en is en hoe weinig er veranderd is. 
Als je een stuk van 25 jaar geleden over het verkeerscirculatieplan van toen vandaag 
opnieuw zou publiceren in de krant zou het niemand opvallen. Er is gelukkig heel 
weinig bedorven, de wijk is (nog) ongeschonden, het park ziet er prachtig uit. Het is 
goed wonen in het Wilhelminapark. Dat komt grotendeels door de inspanningen van 
de bewoners zelf en van het bestuur, maar ook door de gemeente die gezorgd heeft 
dat de buurt ‘beschermd dorpsgezicht’ is geworden. De wethouders en ambtenaren 
zijn bereid om herhaaldelijk met het bestuur van de Buurtvereniging te overleggen 
en zij komen ook naar de avonden van de Buurtvereniging om de bewoners de 
plannen voor te leggen en om met hen daarover te discussiëren.  

 

De aanleiding van de oprichting van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark. 
Soms leiden heel verkeerde, verdrietige zaken toch tot iets goeds… 

De zaak blijft verdrietig maar er iets zinvols mee gedaan. Als mevrouw Van Loon in 
1991 goed behandeld was, was de Buurtvereniging Wilhelminapark dat jaar niet 
opgericht. Misschien was de Buurtvereniging dan later opgericht bij een ander 
conflict, maar niet op 6 april 1992. Wat gebeurde er in 1991? De heer en mevrouw 
Van Loon hadden destijds hun huizen Huydecoperweg 1 en 3 verkocht aan een 
bedrijf op de Slotlaan. 

 
  
 
 
Uitbreiding van de winkel op de 
Slotlaan in de tuin van mevrouw 
Van Loon 

 

 

 

 

Dat bedrijf stond toe dat de familie Van Loon Huydecoperweg 1 kon huren en dat ze 

de tuinen van nr 1 en 3 mochten blijven gebruiken. Nr 3 werd bij een winkel aan de 

Slotlaan gevoegd. Dat lijkt een mooie oplossing: de koper heeft een goede koop 

gedaan want een bewoond huis aanschaffen is goedkoper en de huurder heeft geen 

kosten meer over eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden van het huis. Zo 

mooi zou het niet blijven want in 1991 breidde het bedrijf uit waardoor vlak voor de 


