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VERSLAG VAN WIJKBIJEENKOMST MAASPOORT
Samen in gesprek over Wijkraad Maaspoort i.o.
SCC De Schans – 2 juni 2016
Aanwezig:

Alex Tiebosch, Barry Kanters, Erik Hendrixen, John de Roij,
Karel Barten, Leo van Balen, Maritha Roijakkers, Patrick Leenders,
Peter van den Bergh en Xandra Bartels (verslag)

Verhinderd: Ineke Kreemers-Slijters, Jan van Beusekom, John van Koningsbrugge,
Martijn Quaedvlieg, Monique Belluz van den Berk, Paul Wouters en
Tom van der Ven (Stichting Houd de Saren Groen)
Toehoorder Michel Lensen (wijkwerker)

Inleiding
Voorzitter Leo van Balen heet alle aanwezigen welkom en stelt de overige leden van de wijktafel Maaspoort
voor. De wijktafel is het aanspreekpunt voor alle bewoners van de Maaspoort, zij beoordeelt BIG-aanvragen
(bewonersinitiatiefgelden, zie voor aanvragen en spelregels de website van de gemeente) waarvan dit jaar
voor de Maaspoort een bedrag van € 26.000 beschikbaar is. Zij is klankbord voor de gemeente en gesprekspartner voor wijkmanager en wijkwerkers. De wijktafel praat en denkt vooral mee, maar heeft geen bevoegdheid om mee te beslissen, zoals een wijkraad. De wijktafel heeft zich recent onder meer uitgesproken over
de slechte communicatie van de gemeente rondom een AZC, de voorgestelde bezuinigingen waardoor het
dierenparkje De Saren dreigt te worden getroffen en het verhogen van de maximumsnelheid op de A59.
Aangezien de Maaspoort geen probleemwijk is, krijgt deze (te) weinig aandacht, maar ook hier zien we
achterstallig onderhoud en toenemende onveiligheid. De leefbaarheid en gemeenschapszin zouden
toenemen als we ook een centraal hart in de wijk zouden hebben met een informatiecentrum. De wijktafel
vindt dat een wijkraad, die Maaspoort een stem geeft die de gemeente niet kan negeren, nu echt nodig is.
Toelichting
Gastspreker Aad van der Steen, voorzitter van de Stichting Wijkraad Sparrenburg Rosmalen, heeft jarenlange ervaring en vertelt enthousiast over het functioneren van een wijkraad. Zo’n initiatief moet vanuit de
bewoners zelf, dus “bottom-up”, komen en niet van “top-down” van bovenaf door een gemeente worden
opgelegd. De gemeente vraagt ook niet of er een wijkraad Maaspoort komt, maar zal deze wel steunen als
die er eenmaal is, vult Leo aan. Een wijkraad moet een rechtspersoon zijn met een voorzitter, secretaris en
penningmeester, meestal in de vorm van een stichting met inschrijving bij Kamer van Koophandel. Een van
de belangrijkste punten van een wijkraad is een goede communicatie met de wijk door een eigen goed
bijgehouden website en eventuele apps. Een van de Maasvallei bewoners wijst op het bestaan van de gratis
buurtapp Nextdoor, waarmee hij goede ervaringen heeft. Voor de m.n. oudere mensen die niet digitaal zijn
aangesloten, wordt het wijknieuws in Sparrenburg uitgeprint en persoonlijk langsgebracht, zodat er ook een
sociaal contact is. Aad waarschuwt nog voor een valkuil: wijkraad moet geen verlengstuk worden van de
gemeente, dus niet verleid worden een bepaald gemeentebesluit uit te voeren, maar altijd zelf onafhankelijk
blijven nadenken over wat het beste is voor de wijk. Kortom, een wijkraad kan veel meer bereiken dan een
wijktafel, stelt Van der Steen en illustreert dit met de nieuwe aansluiting in Rosmalen d.m.v. de Tivoliweg,
terwijl andere ontsluitingen nog worden onderzocht. M.i.v. 2017 worden een groot aantal subsidieregelingen,
zoals BIG, samengevoegd in het nieuwe wijk- en dorpenbudget dat uitgaat van 4 euro per inwoner, hetgeen
voor de Maaspoort uitkomt op ruim € 68.000 per jaar. Het is voor de beoordeling daarvan ook belangrijk dat
er een wijkraad komt als serieus klankbord met een brede vertegenwoordiging vanuit de wijk.
Inventarisatie
Uit een inventarisatie via handopsteken blijkt dat van alle buurten, behalve Maasoever en Italiaanse buurt,
meerdere bewoners vanavond aanwezig zijn. Vervolgens wordt de aanwezigen gevraagd naar de sterke en
zwakkere punten van de wijk Maaspoort. Hierbij worden als pluspunten genoemd: groene wijk met mooie
uitstraling, diversiteit, jongerencentrum De Poort, sportfaciliteiten (Flik Flak en Maaspoort Sport & Events).

Minpunten zijn: weinig cohesie, ontbreken kinderactiviteiten mede door verhoging leeftijd van doelgroep
De Poort, ontbreken van wijkplein, gebrekkige communicatie (zoals in AZC discussie), shared space (d.w.z.
weggedeeltes die door diverse weggebruikers, zoals automobilisten, fietsers, voetgangers, tegelijkertijd
kunnen worden gebruikt, wat leidt tot verkeersonveiligheid) en slechte ontsluiting van de wijk m.n. via de
Maaspoortweg, zeker bij calamiteiten, maar ook in de dagelijkse spits en bij evenementen.
Uit Aads verhaal is wel duidelijk geworden wat een wijkraad doet. Voor de Maaspoort heeft de wijktafel al
een aantal doelstellingen beschreven, die dienen als voorzet en door de nieuwe wijkraad nader vastgesteld
moeten worden. Dat voorstel is als A4 ook bij het begin van deze bijeenkomst uitgedeeld en geeft in het kort
weer wat een wijkraad zou kunnen doen namelijk: 1) belangenbehartiging van de bewoners van de wijk
Maaspoort, 2) leefbaarheid in de wijk op een verantwoord peil houden door intensief overleg over het actieve
beheer van het groen, de straten en gebouwen met partners als gemeente, woningbouwcorporaties,
welzijnswerk e.d. en 3) leefbaarheid stimuleren door verschillende activiteiten in de wijk te ontwikkelen en te
organiseren.
Leo merkt op dat de gemeente via wijkgericht werken bewoners meer wil betrekken bij de leefbaarheid en de
verdere ontwikkeling van hun wijk, maar dan moeten we samen de schouders eronder zetten en reeds
bestaande initiatieven zoveel mogelijk bundelen.
Dus de vraag aan de zaal is: “willen we voor de Maaspoort naar een wijkraad met ingang van 2017?” Deze
vraagt wordt door de aanwezigen instemmend beantwoord met de wedervraag: “hoe nu verder?” De wijktafel heeft al een concept tijdspad (1 sep. tot medio dec. 2016). opgesteld voor eventuele wijkraadverkiezingen, maar dat hangt natuurlijk ook af voor de animo hiervoor. Desgevraagd zegt Leo dat de huidige
wijktafelleden wel zitting willen nemen in een wijkraad, maar strikt formeel zouden hiervoor verkiezingen
moeten worden gehouden. Als er net zoveel kandidaten als bestuursfuncties in de wijkraad zijn, zou dat
traject natuurlijk overgeslagen kunnen worden, waardoor tijdspad wordt versneld. Een aantal aanwezigen
geeft aan interesse te hebben in deelname aan een werkgroep en/of (eventuele tijdelijke) projectgroep bijv.
voor evenementen, kinderactiviteiten, verkeersveiligheid, ouderen, liever dan een wijkraadbestuursfunctie.
De nieuw te vormen wijkraad moet zelf bepalen hoe de samenstelling zal worden bijv. klein bestuur met
aantal werk/subgroepen. E.e.a. moet ook een formeel juridische vorm krijgen. In plaats van stichting is een
vereniging waarschijnlijk ook mogelijk, al moet dan worden onderzocht of dat zonder contributie kan. Gezien
vrijheid van vereniging is het overigens niet toegestaan om alle Maaspoort bewoners dan automatisch lid te
maken van zo’n wijkraadvereniging.
Conclusie
De wijktafel, bij monde van voorzitter Leo, is verheugd te concluderen dat er vanavond veel bijval is voor het
opzetten van een wijkraad. Het is fijn om met Maaspoort bewoners van gedachten te kunnen wisselen over
iets wat ons allemaal raakt. Het is nu zaak om zo snel mogelijk door te pakken en niet te wachten tot na de
zomervakantie. Een tiental aanwezigen geeft via de klaargelegde inschrijfformulieren meteen aan actief
betrokken te willen worden bij de wijkraadactiviteiten, terwijl de meeste aanwezigen sowieso geïnteresseerd
zijn in een vervolgbijeenkomst.
Op korte termijn zal een verslag van vanavond beschikbaar worden gesteld, waarna z.s.m. een uitnodiging
zal volgen voor een bijeenkomst waarin de vervolgstappen gezamenlijk worden uitgewerkt. Wijktafel zal als
voorzet voor die discussie alvast wat ideeën op papier zetten. Vanzelfsprekend zal die vervolgsessie ook
open staan voor andere betrokken Maaspoorters, die willen meedenken over een wijkraad, maar vanavond
niet aanwezig konden zijn.

