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VERSLAG WIJKRAADBIJEENKOMST MAASPOORT
SCC De Schans – 19 januari 2017
Aanwezig:

zijn 45 wijkbewoners inclusief enkele andere geïnteresseerden

Verhinderd: er zijn zes berichten van verhindering ontvangen
Gasten:

1.

Reina Spit en Lieke Bastiaansen (afd. O&S gemeente ’s-Hert.)
Manon Karssens (wijkmanager)
Michel Lensen en Wim Smeets (wijkwerkers Divers)

Opening
Aangezien drie van de vier huidige leden van het Dagelijks Bestuur helaas ziek zijn, wordt de
vergadering om 19:30 geopend door de recent teruggetreden voorzitter Leo van Balen, die alle
aanwezigen hartelijk welkom heet op deze eerste openbare bijeenkomst van 2017. Bestuurslid
John de Roij zal vanavond notuleren.

2.

Presentatie Wijk- en Buurtmonitor – Reina Spit
Reina Spit werkt bij de gemeente, afdeling Onderzoek & Statistiek. De gemeente ’s-Hertogenbosch
kent 14 wijken en 75 buurten. Mevrouw Spit geeft een nadere toelichting op de monitor aan de hand
van de uitkomsten van de Staatsliedenbuurt en het Zilverpark als voorbeeld. De presentatie geeft
aanleiding tot veel vragen van de aanwezigen. In het algemeen kent Maaspoort de volgende sterke
en zwakke punten:
Sterk
Inkomen bewoners
Binding
Basisonderwijs
Veiligheid

Zwak
Maatschappelijke inzet
Zorg/gezondheid
Sociaal netwerk

Nadere informatie over de W&B monitor is binnenkort te vinden op onze nieuwe website, die
volgende week live gaat en vanzelfsprekend op: www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor.
3. Stand van zaken diverse commissies
Activiteitencommissie (voorzitter Barry Kanters)
Barry geeft een korte toelichting op de activiteiten van de commissie. Als recent voorbeeld is de
Sinterklaasintocht genoemd. In het algemeen maakt Barry de aanwezigen erop attent dat de
commissie ondersteuning geeft bij het opzetten van activiteiten, maar deze niet zelf bedenkt.
Ouderenwerk (voorzitter Jan van Beusekom)
Naast het voorzitterschap van de wijkraadcommissie ouderenwerk, is Jan actief als lid van de
Seniorenraad en KBO Brabant afdeling 's-Hertogenbosch Noord/Maaspoort/Empel. Binnen de
commissie wordt aandacht besteed aan het thema eenzaamheid. Daarnaast wordt een inventarisatie
gemaakt van activiteiten en behoeften in de Vlethof, Epigoon en De Plek (voorheen Flik-Flak hal).
Veiligheid (woordvoerder Nick van Duren)
Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met de verkeerskundige van de gemeente over de
verkeersveiligheid in Maaspoort. Nick geeft vervolgens een toelichting op het Burger Informatie
Netwerk (BIN), dat is ontstaan in Heusden. In Maaspoort zijn er op dit moment zes coördinatoren
die verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Momenteel worden de berichten binnen de gemeente naar
12.000 inwoners gestuurd, terwijl in Maaspoort 2.300 wijkbewoners deze meldingen ontvangen.
Wanneer iemand reageert op een BIN melding, wordt dit direct doorgezet naar de politie.
BIN-berichten zullen ook op de website van de wijkraad worden overgenomen. Onderzocht zal nog
worden of meldingen via die website ook direct naar de politie kunnen worden gestuurd. Er is
overigens nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het medium.
Het buurtpreventieteam heeft een link met de politie, maar nog geen relatie met BIN. Op de vraag of

het ook via SMS of Whatsapp verzonden kan worden, is Nicks reactie dat dit onderzocht kan worden
in relatie tot nieuwe technologische ontwikkelingen. In het algemeen is BIN niet zo actueel als
Burgernet.
Over de commissies Jeugdwerk (kinderen tot 12 jaar) en Natuur & Milieu zal op korte termijn
nadere informatie op de site worden vermeld.
4. Presentatie Wijk- en Dorpsbudget 2017
Per maart als wijkmanager naar Nijmegen vertrekkende Manon Karssen vertelt dat aanstaande
zondag 22 januari de publicatie Wijkgericht Werken Maaspoort als bijlage bij de Bossche Omroep
wordt verspreid. In tegenstelling tot de Bewoners Initiatief Gelden (BIG) kent het W&D budget in
principe geen bovengrens. Bij BIG was dit € 750. Het W&D budget bedraagt voor Maaspoort
ongeveer € 75.000. In het algemeen kan het geld worden gebruikt voor activiteiten, veiligheid of
fysiek. Dit budget kan bijvoorbeeld ook voor een bankje of een andere voorziening worden gebruikt.
Zebrapaden of andere verkeersvoorzieningen komen niet ten laste van het W&D budget, maar
worden door de gemeente bekostigd. De aanvragen zullen worden gepubliceerd op de website van
de gemeente. De eerste beoordeling van de aanvragen ligt bij de BewonersAdviesGroep
Maaspoort (BAG-MP), bestaande uit elf leden. Als er meer dan € 500 wordt aangevraagd, kan de
indiener worden gevraagd de aanvraag persoonlijk toe te lichten. Gebaseerd op het advies van de
BAG, neemt de gemeente (in de persoon van de wijkmanager) vervolgens de uiteindelijke
beslissing. Volgende week donderdag 26 januari wordt er een presentatie over het W&D budget
verzorgd door de nieuwe Bewonersadviesgroep Maaspoort in SCC De Schans.
5. Presentatie wijkwerkers Divers
Wijkwerkers Michel Lensen en Wim Smeets stellen zich voor. De wijkwerkers zijn dienstverleners
en sinds 2014 actief in Maaspoort. Hun activiteiten zijn als volgt samen te vatten: verbinden /
samenwerken / preventie / ondersteuning / doorsturen / motiveren / activeren. Zij geven een korte
toelichting op deze punten. Wim Smeets: inzoomen buurt/straat, meer sociale cohesie, vergroten
leefbaarheid, samenwerken met bewoners. Michel Lensen geeft voorbeeld van activiteiten, zoals
inzake kinder- en jeugdoverlast. Daarnaast is Wim verantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie
(o.a. Platform073). Tenslotte geeft Michel een toelichting op het Wijkinfopunt Maaspoort dat vanaf
9 januari jl. elke maandagmiddag en donderdagavond wordt gehouden in SCC De Schans.
6. Rondvraag en afsluiting
John de Roij maakt melding van de potentiële samenwerking met Engelen en Kruiskamp in verband
met de geplande windturbines en de problematiek rond fijnstof.
Alex Tiebosch zegt dat de stoplichten op de Maaspoortweg te kort gelegenheid geven om over te
steken. Dit wordt meegenomen in het overleg met de gemeente. Tevens maakt hij melding van de
verkeersdrukte bij het industrieterrein Empel Zuid. Dit heeft ook invloed op de toegankelijkheid van
Maaspoort. Ook geeft hij aan dat er een geldautomaat in Maaspoort zou moeten komen die 24/7
beschikbaar is; dit. is echter geen onderwerp voor de wijkraad. Tot sloten is Alex van mening dat
SCC De Schans zich niet als een sociaal cultureel centrum manifesteert. Leo van Balen zou graag
zien dat er een bestuur komt dat afkomstig is uit de wijk.
Een van de aanwezigen vraagt zich af wanneer er een NS station Maaspoort komt. Dit is ook
[vooralsnog] geen onderwerp van de wijkraad.
Een wijkbewoner klaagt dat de bijeenkomst niet bekend was. Als reactie wordt genoemd dat dit ruim
verspreid was, zowel via internet (FB, emailbestand) als op papier. Er zijn flyers opgehangen bij de
winkelcentra, gezondheidscentrum, SCC De Schans en in de hal van diverse wooncomplexen.
Rond 22:30 wordt de vergadering door de gastvoorzitter afgesloten, met een dringend beroep aan de
aanwezigen om zich op te geven als vrijwilliger bijvoorbeeld bij een van de commissies.
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