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Het bestuur van Parkplezier was op volle sterkte en vergaderde iedere maand
Er werd een convenant gesloten met de gemeente
Het overleg over het Parkpodium nam veel tijd in beslag. Het werd in oktober aangelegd en
wordt in mei geopend
Ook het overleg over de totale herinrichting inclusief de aansluiting met het
Wilhelminaplein kostte veel tijd en is nog niet afgerond
De drugsoverlast viel mee
Er werd volop gefeest in het park en er waren educatieve activiteiten onder leiding van
Parkplezier
Parkplezier participeerde in het culinaire evenement Proef Dongen
Parkplezier was betrokken bij de officiële opening van de Cammeleur

Convenant
Het jaar begon traditiegetrouw met een nieuwjaarsreceptie bij Winkk. Het was gezellig druk. Er was
dit jaar een bijzonder element, de ondertekening van een convenant tussen de gemeente en de
stichting door Marina Starmans en Jac Willemse. Daarin werden afspraken vastgelegd om de
samenwerking zo optimaal en effectief mogelijk te laten verlopen. De gemeente is eigenaar van het
park en de kerntaak van de stichting is het bevorderen van het gebruik van het parkgebied door
derden, zowel particulieren als verenigingen. Grootschalige evenementen op het Wilhelminadeel en
kleinschalige in park Vredeoord. Kernpunt is dat de gemeente de eindverantwoordelijke is voor alle
besluiten met betrekking tot het parkgebied. In het convenant wordt uitdrukkelijk gemeld dat goede
communicatie essentieel is.
Parkpodium
Er werd veel overleg gevoerd over het parkpodium, oftewel de optreedlocatie. Ons bestuurslid Jan
Havermans had op eigen initiatief stad en land afgereden op zoek naar een geschikte oplossing. Die
vond hij bij Hoover, maar het lukte maar niet om het overleg met de gemeente goed af te ronden.
Wel werd op 7 maart een programmacommissie geïnstalleerd door de burgemeester met de
opdracht een programma voor optredens samen te stellen. Die commissie werd al snel weer
ontbonden, omdat er geen podium was. Dat werd pas in oktober aangelegd. Besloten werd de
officiële opening uit te stellen tot 26 mei 2019, de Dag van het Park. Inmiddels is de
programmacommissie weer enthousiast aan de slag gegaan en is de vergunning voor 15 optredens in
2019 al bij voorbaat geregeld.
Herinrichting
Ook de herinrichting van het park was een hot item. Er werd in werkgroepen veel overleg gevoerd
over zaken als verlichting, meubilair en soort verharding van de paden. De stichting Parkplezier
schrok van het voornemen om 1/3 deel van de bomen te kappen, 64 stuks maar liefst. Voor een
aantal noodzakelijk door echt in de weg staan of door ziekte, maar voor andere bomen wellicht niet.
De stichting besloot een second opinion aan te vragen bij de KNHM. Die wordt binnenkort
uitgevoerd.

Parkplezier vatte alle ongenoegens samen in één document: 10 punten van zorg. Het college
antwoordde die zorgen niet te delen. Het ging in dat antwoord niet alleen over het park, maar over
het totale proces rondom de herinrichting van het centrumgebied, waarover het document eigenlijk
niet ging. ‘Mogelijk is die zorg ontstaan vanwege het feit dat niet alle achtergrondinformatie bekend
is en er soms bijstelling nodig is’, volgens het college. De punten van zorg zijn nog steeds van kracht
en nog lang niet opgelost. Bijstelling is niet altijd voldoende.
Drugsoverlast
De drugsoverlast viel in 2018 wel mee. Bij een aantal incidenten werd adequaat opgetreden. Het
voorstel van de stichting om over te gaan tot camerabewaking werd niet overgenomen.
Vrijwilligers
Parkplezier kon ook afgelopen jaar rekenen op de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De
Werkgroep Dag van het Park zorgde ervoor dat de dag weer een groot succes werd. De werkgroep
Materialen is verantwoordelijk voor de uitleen/verhuur van het grote aantal materialen dat de
stichting bezit, variërend van een grote starshadetent en picknicktafels tot spelmaterialen. Om de
vrijwilligers te bedanken werd op 24 oktober een avond georganiseerd in Europlus met een drankje
en een hapje.
Communicatie
De stichting hecht grote waarde aan communicatie. Op de website is alle informatie over Parkplezier
te vinden in woord en beeld. De facebookpagina is een groot succes en wordt zeer nauwgezet
bijgehouden door Bernadette Klerx. Dongenaren hoeven niets te missen van de ontwikkelingen rond
het park. Als daar aanleiding toe is wordt er een nieuwsbrief verspreid.
Feestjes
Het park is een geweldige locatie voor een feestje. Er werden afgelopen jaar meerdere verjaardagen
van leerkrachten gevierd. Er werden rondleidingen over het Bomenpad georganiseerd en het eerste
exemplaar van het boekje ‘buitenavonturen’ werd uitgereikt.

2019 wordt een jaar met veel nieuwe uitdagingen. Het park wordt veel groter door de
samenvoeging met het Wilhelminaplein. Dat betekent meer mogelijkheden. Onze stichting is
daarop voorbereid en zal er alles aan doen om de kwaliteit van de mooie groene long midden in
het centrum te bewaken. Wij kunnen rekenen op de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers en we
hopen dat iedereen die ideeën heeft voor het gebruik van het park deze met ons wil delen.

