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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
Leo heet alle aanwezigen om 19:30 uur welkom en vertelt dat de wijktafel zoals afgesproken de afgelopen
weken informatie heeft ingewonnen over de beleids- en subsidieregels die de gemeente hanteert voor een
wijkraad. Tevens is gekeken naar de samenstelling van andere wijkraden en de beste vorm(en) van
communicatie. Met de gemeentelijke afdeling bestuursondersteuning is afgesproken dat zij half juni een
conceptvoorstel krijgt, zodat dit dan nog voor het zomerreces (eind juni) naar de raad kan, opdat wij na de
zomervakantie formeel kunnen starten met de [juridische] oprichting, aangezien het doel is per 1 januari
2017 een volledig operationele wijkraad Maaspoort te hebben. Vanavond komt een fotograaf even een paar
sfeerplaatjes maken voor de nieuwsbrief Wijkgericht Maaspoort, waarin naast een artikel over het nieuwe
wijk- en dorpsbudget ook een stuk zal komen over de in oprichting zijnde wijkraad Maaspoort.
Presentaties
Na herhaling door Leo van de wijkraaddoelstellingen en voorbeelden van activiteiten zoals tijdens de vorige
wijkbijeenkomst voorgesteld, licht John de met agenda meegestuurde juridische verschillen en algemene
karakteristieken van een stichting t.o.v. een vereniging toe. Hierbij komt een stichting als meest werkbare
vorm voor de wijkraad Maaspoort naar voren. We streven immers zo veel mogelijk naar consensus omdat er
binnen een wijk ook tegengestelde belangen kunnen zijn, denk aan eventuele overlast van een bedrijventerrein tegenover woongenot van omwonenden.
Xandra legt vervolgens uit dat er verschillende manieren zijn om actief, structureel dan wel tijdelijk (project),
te participeren in een wijkraad. Naast een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zou
het ideale scenario zijn dat alle negen buurten in het
Wijkbewoners Maaspoort
wijkraadbestuur vertegenwoordigd zijn. Dat kan ook
doorgevoerd worden in de werkgroepen (zoals ter
Werkgroepen met wijkbewoners zoals
ter beoordeling aanvragen nieuwe
beoordeling van subsidieaanvragen wijkbudget) en
wijkbudget
commissies (denk aan Activiteiten, Jongeren, Natuur
Commissies (voor thema’s
en terugkerende
& Milieu, Ouderen, Veiligheid, Zorg & Welzijn) of in
onderwerpen)
tijdelijke projectgroepen of als buurtambassadeurs
Wijkraad
zoals in Sparrenburg. Een en ander is natuurlijk
DB
nader te bepalen door de wijkbewoners zelf. Dit wel
conform de beleidsregels van de gemeente, die ook ter voorbereiding met de agenda waren meegestuurd.
Wijkraad Maaspoort komt met 17.138 inwoners (per 1-1-2015) in aanmerking voor het maximale bedrag aan
subsidie (€ 6.870,- voor 2016) te besteden aan werkzaamheden van de wijkraad die moeten leiden tot breed
gedragen adviezen aan het college over de belangen van de wijk/bewoners en die moeten bijdragen aan het
stimuleren van bewoners om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk. Leo vult aan dat er heel veel in de
wijk gebeurt. Er zijn allerlei initiatieven van bewoners en ook gemeente (bijv. wijkinfopunt) en het is nu zaak
om al die versnipperde activiteiten en krachten voor de wijk te bundelen.
Barry noemt de zichtbaarheid van de wijkraad als een van de belangrijkste punten, net als een goede
communicatie met de wijk door o.a. een eigen goed bijgehouden website, zoals ook duidelijk blijkt uit de
door hem gepresenteerde inventarisatie van websites van andere wijkraden binnen de gemeente.

Het primaire doel van de website is een centraal informatiepunt over Maaspoort, met als secondair doel
informatievoorziening clubs, gemeente, enz. De website moet informatief, overzichtelijk, aantrekkelijk en
vooral actueel zijn met diversiteit aan activiteiten voor verschillende doelgroepen en de moeite waard om
naar terug te keren zonder commerciële uitstraling en zonder politieke/godsdienstige uitingen. Website wordt
niet interactief daarvoor gebruiken we facebook en pro-actief door nieuwsbrief via huis aan huis.
Besluiten en Acties
De wijkraaddoelstellingen en activiteiten worden goedgekeurd met toevoeging van de coördinerende functie
van de wijkraad, zoals door Karel terecht werd opgemerkt (ACTIE: Xandra).
De aanwezigen zijn het eens met de basisstructuur van een stichting (dus Stichting Wijkraad Maaspoort),
waarbij ook besloten wordt de huidige facebookpagina van de wijktafel meteen te wijzigen naar Wijkraad
Maaspoort i.o. (= in oprichting) om verwarring over wijktafel/wijkraad te voorkomen (ACTIE: Leo ).
Mailadres van de wijktafel blijft voorlopig nog in gebruik in afwachting van een definitief mailadres voor de
Wijkraad Maaspoort. Helaas is Maaspoort.nl al in gebruik door theater in Venlo, dus we moeten iets anders
verzinnen (wordt meegenomen in communicatieplan).
Leo en Alex zullen nog nader overleggen of en hoe we de verschillende facebookpagina’s kunnen linken
dan wel bundelen. De wijk Maaspoort (besloten groep) en community hebben veel volgers, dus het zou
jammer zijn om daarvan geen gebruik te maken. Alex overweegt nog een stichting op te richten voor kinderactiviteiten omdat die nu in de wijk ontbreken, maar dit zou volgens de aanwezigen ook goed onder de
paraplu van de wijkraad kunnen vallen, zodat je ook daar gebruik maakt van alle expertise binnen de wijk.
De wijktafelleden zijn per heden wijkraadleden ad interim, totdat er een nieuw bestuur is. Desgevraagd door
Patrick zegt Xandra dat er in het verleden bij andere wijkraden wel eens verkiezingen zijn geweest, maar nu
is men al blij als er genoeg mensen zijn die zitting willen nemen in zo’n wijkraadbestuur of in een commissie
of werkgroep. Als er meer gegadigden zijn voor een bepaalde functie, dan zullen we dat later bespreken.
Leo vat samen dat, als we uitgaan van een driehoofdig DB, er nog plaats is voor negen “gewone” leden
(gelet op de negen woonbuurten binnen Maaspoort), dus maximaal twaalf leden. Bij veel animo kan de
bestuurssamenstelling natuurlijk worden aangepast, maar voor het collegevoorstel (ACTIE: Leo, Karel en
Xandra) zullen we voorlopig hiervan uitgaan. Aantal commissies zal later worden bepaald aan de hand van
de vraag/animo van de wijkbewoners zoals hiervoor besproken. Peter heeft al eerder aangegeven dat hij
voelt voor zitting in Commissie Activiteiten, omdat hij meer een doener dan een denker is.
De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde communicatie/website opzet, zoals door Barry vanavond
gepresenteerd. Patrick en Barry zullen dit verder uitwerken, waarbij Patrick zich vooral zal richten op het
communicatieplan. Karel wijst erop dat met het oog op de komende vakantiemaanden juli/augustus het van
belang is vooral vanaf september de publiciteit te zoeken. Daarbij laten wij eerdere kansen, zoals komende
wijkgerichtwerken nieuwsbrief, natuurlijk niet laten lopen, aldus Leo.
Gemeente/wijkmanager moet een bijeenkomst over nieuwe wijk- en dorpsbudget organiseren voor de wijk
Maaspoort, maar datum daarvan is nog niet bekend (do. 30 juni werd geopperd, maar nog niet vastgesteld).
Alex en Barry kijken naar mogelijkheden voor een “lipdub” filmpje ter promotie van de wijkraad bij de door
buurtvereniging Valleienbuurt georganiseerde Openluchtbioscoop op 3 juli a.s. Bij die filmvertoning zal ook
een dia worden getoond met als strekking dat als je meer van deze activiteiten wilt, je kunt aansluiten bij de
wijkraad (actie: Barry en Xandra).
Maritha zal, zoals gebruikelijk, een berichtje over de bijeenkomst van vanavond op facebook plaatsen, met
daarbij een oproep om mee te denken (over thema’s/onderwerpen waaraan de wijkraad aandacht moet
besteden) of meewerken aan de wijkraad zelf. Op korte termijn volgt het uitgebreide verslag van Xandra.
Vervolgens wordt deze bijeenkomst om 21:45 uur gesloten door Leo, onder dankzegging voor de inbreng
van alle aanwezigen. Ondanks de wat tegenvallende opkomst vanavond, is hij verheugd te concluderen dat
er toch weer een flink aantal stappen zijn gezet om een succes te maken van Wijkraad Maaspoort.

