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VERSLAG VAN WIJKRAADBIJEENKOMST MAASPOORT
SCC De Schans – 29 september 2016
Aanwezig:

.

Leo van Balen, Xandra Bartels, Karel Barten, Jan van Beusekom,
Paco Calviño, Erik Hendrixen, John van Koningsbrugge,
Patrick Leenders, Joris van Maanen, Wendy Oomis, Jordi Prins,
John de Roij, Maritha Roijakkers, Alex Tiebosch.

Verhinderd: Ernie en Irene Beijer, Peter van den Bergh, Maciek Boomsma,
Peter van den Dungen, Henri Ekstijn, Martin Geerdink,
Geert en Marijke de Graaff, Frans Hakvoort, Jur de Jong,
Barry Kanters, Henk Keser, Ineke Kreemers-Slijters, J. Nijskens
en W.G.M. Nijskens-Geerts, Martijn Quaedvlieg, Paul Wouters.
Toehoorder: Piet van Ooijen (nieuw bestuurslid HSCC)

Opening
Voorzitter Leo van Balen heet alle aanwezigen om 20:00 uur van harte welkom op deze eerste vergadering
van de wijkraad Maaspoort. Op 7 september 2016 is de erkenning door het college van B&W verleend,
waarna op 13 september jl. de officiële oprichtingsakte van Stichting Wijkraad Maaspoort is getekend.
We kunnen nu doorgaan met de verdere invulling met de bedoeling dat de wijkraad er per 1 januari 2017
staat. Alle aanwezigen stellen zich vervolgens kort voor, omdat er enkele nieuwe gezichten zijn vanavond.
Organisatiestructuur (Bestuur & Commissies)
Leo vertelt dat na de vorige wijkbijeenkomst van 2 juni 2016 een flink aantal stappen zijn gezet. We hebben
inmiddels een voltallig DB (dagelijks bestuur), waarvan penningmeester Maciek Boomsma vanavond helaas
niet aanwezig kon zijn, net als (AB) algemeen bestuurslid Barry Kanters. De overige bestuursleden zijn wel
present en hebben zich tijdens het voostelrondje van zojuist gepresenteerd.
Op basis van eerdere discussies zijn een aantal commissies voorgesteld, waarbij verschillende wijkbewoners met het oog op hun interesse en/of ervaring al meteen zijn ingedeeld. Tijdens deze vergadering
melden zich spontaan nog kandidaten aan voor sommige commissies (nieuw overzicht is bijgevoegd).
Leo licht toe dat de commissies geheel zelfstandig werken, maar wel onder de overkoepelende paraplu van
de wijkraad vallen. Het is de bedoeling dat de commissieleden zich bezighouden met zaken die zij leuk
vinden. Goede onderlinge communicatie is daarbij belangrijk, De wijkraad staat open voor ideeën en zal
fungeren als een soort doorgeefluik, ook en naar de verschillende commissies.
Commissie Jongerenwerk wordt voorlopig niet ingevuld in afwachting van een gesprek met Jongerencentrum De Poort over hun opdracht, misschien is dat later - indien nodig - te linken naar de wijkraad.
Commissie Zorg & Welzijn is ook niet ingevuld, omdat deze straks wellicht overbodig is door de komst van
een wijkinfopunt. Leo zegt dat er intense gesprekken gaande zijn over dit onderwerp en hoopt hierover
binnenkort goed nieuws te kunnen melden. Aanwezigen zijn het eens over de noodzaak van een centraal
infopunt waar bewoners met vragen terecht kunnen incl. WMO-loket, dus eigenlijk is er behoefte aan een
echt wijkplein. Jan van Beusekom merkt op dat het toch vreemd is dat Noord twee wijkpleinen heeft en een
grote wijk als Maaspoort nog helemaal niets. Leo weet dat de betrokken wethouder momenteel bezig is met
het herstructureren van de bestaande wijkpleinen, dus dit onderwerp wordt sowieso vervolgd.
Speerpunten
Het wijkraadbestuur heeft de volgende speerpunten voor 2017 gedefinieerd, die uitvoerig worden besproken.
Communicatie: Er is een communicatieplan gemaakt waarin een goed werkende en goed onderhouden
website een eerste prioriteit is. John van Koningsbrugge wijst op goede wijkraadwebsites in Rosmalen,
waarop Leo antwoordt dat die reeds als voorbeeld dienen en dat daarover binnenkort een afspraak zal
plaatsvinden. Het wachten was op de formele erkenning en daarbij behorende financiering, vult Xandra aan.
Daarnaast blijft er behoefte aan nieuwsbrieven op centrale locaties als winkel- en gezondheidscentra,
denkend aan senioren en de toenemende vergrijzing, vandaar ook de speciale commissie ouderenwerk
o.l.v. Jan van Beusekom, die de ouderen van de wijk Maaspoort ook vertegenwoordigt in de Seniorenraad.
Aan de andere kant kent onze wijk een flinke instroom van jonge gezinnen, waardoor het gebrek aan
jeugdactiviteiten alleen maar duidelijker wordt. Dit wordt momenteel deels opgepakt door Alex Tiebosch,
Barry Kanters en Erik Hendrixen, die de Sinterklaasintocht na twee jaar weer nieuw leven inblazen.

Het is nu belangrijk – en dat is eigenlijk de eerste opdracht voor alle commissies – om te inventariseren
welke activiteiten reeds plaatsvinden, denk bijv. aan nieuwe kinderwerker Divers. Karel Barten merkt op dat
we ook de ouders van jonge kinderen moeten betrekken, misschien via ouderverenigingen of scholen.
Een ander speerpunt is de veiligheid van de wijk. Denk hierbij niet alleen aan sociale veiligheid, maar ook
de verkeersveiligheid; de drukte op de Maaspoortweg, waarover vaak wordt gesproken door de besloten
facebookgroep van Alex, en met name de ontsluiting van de wijk niet in de laatste plaats in geval van
calamiteiten. Maritha Roijakkers stelt voor Nicholas van Duren (BIN) te benaderen voor deze commissie,
terwijl Erik de naam van Ans xxx? noemt die zich bezighoudt met buurtpreventie.
Diverse commissies kunnen nog uitbreiding gebruiken, m.n. de bewonersadviesgroep wijk- en dorpsbudget aangezien deze gemeentelijke regeling m.i.v. 1 januari 2017 de huidige BIG-regeling (bewonersinitiatiefgelden) zal vervangen. Hiervoor staat intussen al een oproep op onze facebookpagina.
John van Koningsbrugge vraagt hoe de processen bewaakt gaan worden. Leo antwoordt dat de commissies
terugkoppelen via hun afgevaardigde uit het algemeen bestuur tijdens de [twee]maandelijkse algemeen
bestuursvergadering. Dropbox is bekende tool, want daarmee werkte de wijktafel al eerder. Voor wijkraad
moet die nog worden gevuld. De komende maanden zijn een ontwikkelingsfase waarin we steeds meer
zaken zullen tegenkomen. JvK biedt zijn ervaring binnen AB aan als adviseur en wijst op training/coaching
voor commissievoorzitters, wellicht heeft de gemeente daarvoor ook scholing/training subsidiepotjes?
Financiën
Leo zegt dat bij de eerder genoemde erkenning ook een jaarlijkse subsidie hoort voor de structurele en
operationele kosten. Wijkraad Maaspoort krijgt door oprichting begin september een derde van de jaarsubsidie € 2.290, verhoogd met € 550,-- als bijdrage in de opstartkosten, dus totaal € 2.840. Xandra vult aan
dat deze subsidie jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld en dat dit voor 2016 vanaf 3.000 inwoners € 3.410 is
en 32 cent per inwoner met een totaal maximum van € 6.870. Maaspoort krijgt dus het maximumbedrag.
Daarnaast is, N.B. op advies van wethouder Jos van Son tijdens het bewonersradenoverleg, een aanvraag
ingediend bij het Maatschappelijk Initiatief Fonds van de gemeente voor de opstartkosten ad € 2.205
(website, notaris, KvK, domeinregistratie, publiciteit en promotie). Deze aanvraag is nog in behandeling.
Rondvraag
Leo vraagt eenieder oproepjes e.d. van onze facebookpagina zoveel mogelijk te delen en het eigen netwerk
ook te gebruiken voor het bekendmaken van de wijkraad. Ter illustratie vertelt John de Roij desgevraagd
over diens recente actie om zijn buurtbewoners via bestaande mailinglijst en met hulp van overbuurman de
andere kant van de Abdijen/Kloosterlaanbuurt te informeren. Intussen hebben veel bewoners van die gehele
buurt zich gemeld om opgenomen te worden in het mailbestand van de wijkraad.
Jordi Prins doet de suggestie van facebookpromotie, daarvoor zijn verschillende opties en dat hoeft niet
zoveel te kosten. Dit punt wordt meegenomen in het communicatieplan door de desbetreffende commissie.
In de lokale pers zijn recent artikelen geplaatst over de komst van een wijkraad voor de Maaspoort, dus
binnenkort volgt ook een persbericht over de daadwerkelijke oprichting en ons streven per 1 januari 2017
volledig operationeel te zijn.
Piet van Ooijen, zijnde een van de nieuwe bestuursleden van de overkoepelende organisatie van sociaal
culturele centra waaronder De Schans, die vanavond als gast is aangeschoven, wenst de wijkraad veel
succes toe. Leo antwoordt dat we uitzien naar een prettige samenwerking met SCC De Schans.
Jan vraagt naar afwezigheid wijkmanager/wijkwerkers en afspraken over contact met de wethouder. Leo legt
uit dat wijkmanager Manon Karssen vanavond niet aanwezig is om de onpartijdigheid van de wijkraad te
bekrachtigen. Hij heeft regelmatig informeel overleg met haar, maar Manon zal zeker een andere keer met
de wijkraad kennismaken. Als er onderwerpen zijn die het wijkmanagement of de Divers wijkwerkers
betreffen, worden zij vanzelfsprekend uitgenodigd bij de wijkraadvergaderingen. Beide wijkwerkers waren
vanavond overigens verhinderd. Zowel wijkmanager als wijkwerkers krijgen kopie van het vergaderverslag.
Jan weet vanuit z’n eerdere wijkraadervaring dat een gesprek met de wethouder altijd moeilijk te plannen is.
Leo antwoordt dat we dit zeker zullen oppakken. Afhankelijk van het onderwerp zijn er echter meerdere
wethouders aanspreekpunt voor de wijk Maaspoort, maar een van de activiteiten van de wijkraad is het
geven van gevraagde maar ook ongevraagde adviezen aan het college van B&W en de gemeenteraad.
Wijkraad Maaspoort wordt als het ware een “positieve luis in de pels” concludeert Wendy Oomis.
Vervolgens wordt deze bijeenkomst om 21:45 uur gesloten door Leo, onder dankzegging voor de inbreng
van alle aanwezigen. De volgende vergadering zal medio november plaatsvinden, datum volgt later.
Verslag is formeel goedgekeurd in de - oorspronkelijk voor 21 november 2016 geplande - eerste voltallige Algemeen Bestuursvergadering, die nu heeft plaatsgevonden op 15 december 2016.

