Kans 1.
Wij kennen de wijk en de wijk kent ons
Voor de wijk(bewoners) wordt de nieuwsbrief Wijkgericht Maaspoort gemaakt door de gemeente
samen met andere werkers uit de wijk gemaakt. Bewoners zijn zelf gestart met een eigen wijkredactie.
Zij richten zich vooral op het digitale nieuws van en over de wijk met facebook en de website
www.maaspoortonline.nl. Daarnaast is dit jaar een nieuwe groep bewoners toegetreden tot de
wijktafel en ook de wijktafel heeft als belangrijkste doel gesteld ‘de wijk en elkaar beter te (leren)
kennen’.
Manon:
Er zijn flinke stappen gezet in het kennen van elkaar in de wijk; bewoners – professionals en
andersom. We hebben nieuwsbrieven wijkgericht gemaakt, zijn actief op social-media en voor
verschillende thema’s zijn er bijeenkomsten met profs en bewoners geweest. Een flink aantal
bewoners weten ons beter te vinden en/of zijn zelf actief geworden voor in en voor hun wijk.
Maaspoort blijft een wijk met lage sociale cohesie het herhalen en stevig blijven inzetten op brede
bewonerscommunicatie in alle vormen blijft van belang.
Kans 2.
Aandachtsbuurten een pilot
We starten een pilot in de Landstrekenbuurt: verbeter sociaal welzijn, leefbaarheid en veiligheid voor
de bewoners in deze straat. Doormiddel van een gecoördineerde aanpak met professionals uit de
diverse disciplines gaan we samen met de bewoners aan deze onderwerpen vorm geven. Het SWT
komt in beeld als vanuit het project meervoudige complexe problematieken opspelen.
Na deze pilot wordt aan de hand van ervaringen ingezet op andere straten,
Wim en Michel:
We zijn inmiddels alweer wat verder met de Landstrekenlaan. Er is een aparte analyse gekomen voor
Landstrekenlaan e.o., vanuit de gemeentecijfers. Dit laat zien dat de Landstrekenlaan wel degelijk
kwetsbaar is.
Er ligt een actieplan voor de eerste helft van 2017, met buurtgerichte activiteiten. Daarnaast houdt
Wim de signalen rondom dit gebied in de gaten en is er inzet als het nodig is.
Er is ook extra inzet geweest rondom ambulante aanwezigheid vanuit Wim en Niki Arnts (Zayaz)
Kans 3.
Voorbereiden op vergrijzing
Op basis van de resultaten van het onderzoek Iris Schipper , student Avans Hoge school ’sHertogenbosch naar “Het verkrijgen van inzicht in de wensen en behoeften van de ouderen vanaf 65
jaar uit Empel, teneinde de zelfredzaamheid in de thuissituatie van de ouderen te vergroten” een plan
van aanpak opstellen dat hierbij aansluit en een start maken met de uitvoering ervan.
De behoefte in kaart brengen en onderzoeken aan collectieve ondersteuning gericht op bewoners met
psychische problematiek, dementie, eenzaamheid, en mensen met een beperking. Tenminste met een
project collectieve ondersteuning/arrangement zal een aanvang gemaakt worden.
Cinthy
Er is regelmatig overleg geweest met de contact persoon van Besturenraad Empel. Er is geen
actieplan tot stand gekomen.
Kans 4.
Maaspoort en Empel hebben 9 basisscholen met 11 locaties. De basisscholen zijn vind- en
actieplaatsen voor de problemen en vraagstukken van de kinderen en hun ouders. We gaan een
verbinding maken tussen de zorgteams op deze basisscholen en de medewerkers van het BJG zodat
we elkaar versterken. We hebben allen onze eigen ( vernieuwde ) rol vanuit de wet op het passend
onderwijs ( primaire verantwoordelijkheid van deze scholen en hun samenwerkingsverband ) en de

jeugdwet (uitvoering ligt bij het basis team jeugd en gezin ). In de zorg voor de jeugd tussen 12 en
23 jaar intensiveren wij de samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs in onze stad, het
jongerenwerk ‘de Poort’ en de wijkwerkers.
Doelstelling van dit alles is om de ‘verborgen’ gezinsproblematieken in de wijk, waardoor de
ontwikkelmogelijkheden van de kinderen in de knel komen, vroegtijdig te leren kennen waarna
adequaat gehandeld kan worden vanuit onderwijs en zorg.
Toeleiding naar en samenwerking met gezondheidszorg en gespecialiseerde vormen van jeugdzorg
wordt uitgevoerd en hierop voeren wij de regie. Hierdoor zal de kwaliteit verhoogd worden en kunnen
de kosten (op termijn) afnemen.
Cinthy
Het jeugdnetwerk loopt er komen steeds kortere lijntjes. Er is initiatief genomen om de samenwerking
met de basisscholen te versterken. Wij gaan hier in 2017 intensief mee door.
Kans 5.
In het kielzog van het realiseren van werkplekken voor medewerkers vanuit diverse organisaties in De
Schans zullen we gelijktijdig een ontmoetingsplek voor bewoners realiseren. Wijkplein nieuwe stijl 1 In
samenwerking met bewoners, vrijwilligers en alle professionals uit de wijk gaan we aan de slag om dit
te realiseren.
Cinthy
Werkplekken zijn gerealiseerd. Divers, Mee, Juvans, Vivent, Wijkteam werken intensief samen vanuit
een gezamenlijk kantoor. Elke donderdag hebben wij een gezamenlijke lunch/werkbespreking. Elke 1 e
donderdag van de maand sluit Politie, WXL, Zayas aan.
Michel:
Per 09 januari is het Wijkinfopunt Maaspoort gestart. Op maandag tussen 12:30u en 15:30, en op
donderdag tussen 16:00u en 19:00u kunnen mensen uit Maaspoort en Empel terecht met vragen bij
vrijwilligers.
In de loop van 2017 zal de Schans verbouwd worden en zal het gemeentelijke traject 'Boschwijzer'
uitgezet worden. Dit traject richt zich op verbetering van de werkplekken van professionals, de
ontmoetingsmogelijkheden van bewoners en de informatievoorziening. Hierbij is ook aandacht voor de
onderlinge afstemming van deze drie zaken.
Kans 6.
Wij zijn tevreden over hoe het netwerk aan professionals uit de wijk nu al samenwerkt maar we zijn
nog niet klaar. Dit jaar zullen alle werkers in en uit de wijk die ertoe doen, op de hoogte zijn van onze
maandelijks netwerk bijeenkomsten BJG en SWT en er namens hun organisatie een bijdrage aan
leveren. Extra aandacht voor Huisartsen en praktijkondersteuners, Reinier van Arkel en NovadicKentron, Sport en Bewegen en de beleidsafdelingen van de gemeente.
Cinthy
Het netwerk omvat inmiddels zo’n 70 professionals uit de wijk. We zijn van een keer per maand naar
vier keer per jaar gegaan. Het betreft nu een trend/themaoverleg met de mogelijkheid tot netwerken.
Het jeugdnetwerk wordt ook altijd uitgenodigd.
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Wijkplein nieuwe stijl is geen Wijkplein in de klassieke vorm maar een plek voor ontmoeting en
informatie door en voor bewoners in een bestaande locatie De Schans en zonder financiële
investering vanuit de gemeente.

