wijktafel.maaspoort@hotmail.com (= tijdelijk, want Wijkraad Maaspoort krijgt na oprichting een nieuw mailadres)
www.facebook.com/Wijkraad Maaspoort i.o.

‘s-Hertogenbosch, 13 juni 2016
LvB/XB

Geacht college,
Sinds enige jaren is de wijktafel Maaspoort actief, o.a. door de beoordeling van BIG-aanvragen en het
coördineren van overleg, om wijkbewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten die de
sociale cohesie binnen de wijk Maaspoort stimuleren. De wijktafel onderhoudt als overlegorgaan dan
ook nauwe banden met bijv. woningcorporatie, wijkwerkers en wijkmanager (klankbordfunctie).
Door ontwikkelingen in het afgelopen jaar, zoals de commotie over de eventuele komst van een AZC in
Maaspoort, dreigende bezuinigingen op de dierenvoorzieningen en vooral de gebrekkige en/of te late
communicatie over dit soort zaken naar de wijk, werd de wijktafel steeds meer geconfronteerd met
het feit dat zij geen echte overlegpartner is die als stem van de Maaspoort bewoners wordt gehoord.
Iets dat door een grote groep wijkbewoners ook werd gesignaleerd en zo wordt ervaren.
Het versnipperd zijn van activiteiten(zoals ouderenwerk) of zelfs het ontbreken van diverse (sociale en
kinderwerk)activiteiten binnen de wijk, brachten de noodzaak van een functionerende wijkraad aan
het licht. De geplande overheveling van de diverse subsidieregelingen naar het nieuwe wijk- en
dorpsbudget met ingang van 1 januari 2017 maakt dit zelfs extra noodzakelijk.
De wijk Maaspoort bestaat uit:
(stand per 1-1-2015) 17.138 inwoners
met 7.169 woningen verspreid over
negen verschillende woonbuurten:
1001 Italiaanse buurt
1002 Maasdal
1003 Abdijenbuurt
1004 Lokeren
1005 Maasstroom
1006 Staatsliedenbuurt
1007 Het Zilverpark
1008 Maasvallei
1009 Maasoever
De wijktafel heeft dit voorjaar het voortouw genomen en is gestart met het d.m.v. gesprekken en via
social media peilen van de behoefte aan en zo ja, of er voldoende draagvlak en actieve medewerking
zou zijn voor de oprichting van een formele wijkraad.
Daartoe heeft zij op 28 april 2016 en 2 juni 2016 twee wijkbijeenkomsten georganiseerd, waarbij direct
een enthousiaste groep wijkbewoners, vanuit inmiddels alle negen buurten van de Maaspoort, hun
medewerking aan dit initiatief heeft toegezegd.

In die groep zijn een aantal mensen verenigd die al een breed netwerk binnen de wijk Maaspoort
hebben en actief zijn op diverse terreinen binnen het sociaal domein. Ons ideale scenario zou zijn dat
elke buurt in de wijkraad is vertegenwoordigd door ten minste één persoon maar liever nog twee (of
meer) personen om zo ook het draagvlak van de achterban te vergroten. Dat kan direct als wijkraads[bestuurs]lid of indirect door deelname aan commissies (onder auspiciën van een wijkraadslid), werkgroepen of eventuele tijdelijke projectgroepen, terwijl werken met buurtambassadeurs, zoals in
Sparrenburg, ons ook erg aanspreekt.
E.e.a. is afhankelijk van de uiteindelijke grootte van
[het dagelijks bestuur van] de wijkraad Maaspoort
en het aantal vaste commissies dan wel werk- of
projectgroepen, hetgeen definitief zal worden
vastgesteld tijdens de volgende wijkbijeenkomst
begin september (natuurlijk met inachtneming van
de door de gemeente ’s-Hertogenbosch daartoe
vastgestelde beleidsregels voor wijkraden).
Voorlopig gaan we uit van een dagelijks bestuur
van tenminste drie maar maximaal vijf personen en
een totale wijkraad van maximaal twaalf leden.

Wijkbewoners Maaspoort
Werkgroepen met
wijkbewoners zoals ter
beoordeling aanvragen
nieuwe wijkbudget
Commissies (voor
vaste thema’s en
onderwerpen)
Wijkraad
DB

Na de positieve uitkomsten van de vorige twee wijkbijeenkomsten heeft de wijktafel Maaspoort,
samen met een groep actieve wijkbewoners, al een aantal concrete stappen richting definitieve
oprichting gezet, waarbij is gekozen voor Stichting Wijkraad Maaspoort als juridische vorm.
De doelstellingen van de wijkraad Maaspoort zijn intussen ook definitief vastgesteld (zie bijlage).
De wijktafel is inmiddels opgeheven en omgevormd tot de wijkraad Maaspoort i.o., waarbij de
wijktafelleden nu fungeren als wijkraadsleden ad interim. Er is een voorlopig bestuur gevormd
bestaande uit drie leden, die inwoner zijn van de wijk en ouder zijn dan achttien jaar.
Conceptstatuten met o.a. de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn gemaakt (zie bijlage) en
deze zullen in september bij de oprichting van de stichting bij de notaris worden geformaliseerd.
De wijkraad Maaspoort i.o. is actief via gesprekken en bewonersbijeenkomsten, e-mail en social
media. Het communicatieplan is in de maak, waarin de opbouw van een eigen website als eerste
prioriteit is opgenomen. Communicatie naar de wijkbewoners wordt momenteel gedaan d.m.v. het
interactief beheren van onze facebookpagina en ook via de [besloten] facebook groep De Wijk
Maaspoort (2.550 leden).
Terreinen waarop de wijkraad i.o. de laatste tijd actief is geweest zijn o.a.: besteding van BIG-gelden,
voorlichting t.a.v. het wijk- en dorpsbudget, protesten tegen de bezuinigingen op m.n. het dierenpark
De Saren, de oprichting van een wijkinfopunt en het stimuleren van activiteiten in SCC De Schans.
Wij vertrouwen erop dat u met bovenstaande informatie positief zult besluiten omtrent dit verzoek tot
formele erkenning van de wijkraad Maaspoort.
Met vriendelijke groet,
namens Wijkraad Maaspoort i.o

Leo van Balen
Voorzitter a.i.

Xandra Bartels
Secretaris a.i.
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