JAARVERSLAG 2020
Het Bestuur bestond uit Hans Voorberg, voorzitter, Nico Broeders, secretaris en Cees Dubbeld,
penningmeester.
De Raad van Advies bestond uit Fons Asselbergs, Hanny Heetman, Rudi Boekhoven, Hans Zijlstra en
Pieter Jan Biesheuvel.
2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar, mede veroorzaakt door covid-19, maar vooral
door de verslechterende gezondheid van de voorzitter Hans Voorberg. Ondanks zijn fysieke klachten
bleef Hans zeer betrokken bij de Stichting, maar werd de kwetsbaarheid van het (kleine)
Stichtingsbestuur pijnlijk duidelijk. Ondanks dat zijn er diverse gesprekken gevoerd met zowel
provinciale als met gemeentelijke overheden.
Op 8 januari is er met de gedeputeerde Arne Schaddelee een rondrit over de Wegh gereden om hem
inhoudelijk kennis te laten maken met de vele aspecten van de Wegh.
In april is er een begin gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden om alle
straatnaamborden langs het traject van de Wegh in Amersfoort, Soesterberg en Zeist te vervangen,
dan wel te voorzien van de ondertiteling Wegh der Weegen en het vak- of sortienummer.
De Stichting heeft ook een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en deze is verzonden naar de
provincie ter beoordeling. Daarnaast is de mogelijkheid onderzocht om een Beeldkwaliteitsplan te
ontwikkelen voor de Wegh. Hierover is contact geweest met VS-landschapsarchitectuur en SB4.
Bij de gemeente Zeist is afscheid genomen van onze contactpersoon en is kennis gemaakt met twee
nieuwe, vaste contactpersonen.
De jaarlijkse Historische Doedag in Zeist ging in 2020 niet door in verband met covid-19. Wel was de
Stichting present op een van de Open Monumentendagen in september. Het witte Kerkje in Huis ter
Heide was de plaats om bezoekers te informeren over het Kerkje en in het bijzonder over de Wegh
der Weegen.
Er zijn met de provincie afspraken gemaakt over de nieuwe bushokjes langs de Wegh. Er is gekozen
voor de kleur zandgeel overeenkomstig de keuze in het Streefbeeld. Na overleg met
streekvervoerder Keolis is er in de bushokjes informatie over de Wegh der Weegen aangebracht.
In samenwerking met de provincie zijn er in november, op voorstel van de Wegh der Weegen,
welkomstborden op de toegangswegen naar de Wegh geplaatst.
In dit jaar heeft de stichting zich aangesloten bij de alliantie van het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug om ook op deze wijze een bijdrage te leveren aan de bekendheid van de Wegh en het
toerisme in dit gebied te bevorderen.
Zoals al opgemerkt was 2020 een bijzonder jaar voor onze voorzitter Hans Voorberg. Zijn gezondheid
ging steeds verder achteruit en Hans is op 27 december uiteindelijk thuis overleden. De Stichting
heeft in diverse regionale kranten zijn overlijden bekend gemaakt. Hans Voorberg was de eerste
voorzitter van de Stichting en was vanaf de oprichting in 2013 betrokken bij de Wegh der Weegen.
Het bestuur dankt hem voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. Het Streefbeeld uit 2018 is met
name onder zijn bezielende leiding tot stand gekomen. Het huidige bestuur werkt verder aan de
realisatie van het Streefbeeld indachtig de wens van Hans.

