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Dit jaarverslag is opgesteld door de secretaris en goedgekeurd
in de algemeen bestuursvergadering van 16 maart 2017.
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Inleiding

De wijktafel Maaspoort heeft in het voorjaar van 2016 via gesprekken en sociale
media de behoefte aan en het draagvlak voor een formele wijkraad gepeild.
Daartoe zijn op 28 april 2016 en 2 juni 2016 twee algemene wijkbijeenkomsten
georganiseerd, waarbij direct een enthousiaste groep wijkbewoners vanuit alle
negen buurten van de Maaspoort, hun medewerking aan dit initiatief hebben
toegezegd. In die groep is een aantal mensen verenigd met een breed netwerk
binnen de wijk en die op diverse terreinen reeds actief zijn of willen worden.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de wijktafel is opgeheven en omgevormd
tot een wijkraad i.o. (in oprichting). Vervolgens zijn in overleg met de wijkbewoners de doelstellingen en activiteiten van de wijkraad vastgesteld en zijn
tevens conceptstatuten met o.a. de taken en bevoegdheden van het bestuur
opgesteld. Deze documenten zijn bij de officiële oprichting van de Stichting
Wijkraad Maaspoort per 13 september 2016 geformaliseerd.
Stichting Wijkraad Maaspoort is op 14 september 2016 officieel ingeschreven
in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66837286.
Op 15 september 2016 ontvingen wij de formele bevestiging dat de wijkraad
Maaspoort op 7 september 2016 is erkend door het college van B&W,
waardoor de wijkraad in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidie.
Het bestuur van de Stichting Wijkraad Maaspoort bestond bij de oprichting uit
drie (voormalige wijktafel) leden, die als eerste taak hadden meer bestuurs- en
commissieleden te werven, omdat het de doelstelling van wijkraad Maaspoort
was per 1 januari 2017 volledig operationeel te zijn.
Dit eerste jaarverslag van de Stichting Wijkraad Maaspoort beslaat derhalve de
periode van 13 september tot en met 31 december 2016.
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Samenstelling Wijkraad Maaspoort

Wijkraad Maaspoort heeft een dagelijks bestuur (DB) waarvan de leden als
bestuurders zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit bestuur
bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die verantwoordelijk zijn voor
de dagelijkse gang van zaken.
Daarnaast is er een algemeen bestuur (AB), van minimaal drie en maximaal
twaalf leden (incl. DB), waarvan de leden de ambassadeurs van de diverse
buurten zijn en ook de commissies aansturen.
Het dagelijks bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Vacature (voorzitter)
Xandra Bartels (secretaris)
Maciek Boomsma (penningmeester)
Karel Barten
John de Roij

wijk Maaspoort
buurt Lokeren
Abdijenbuurt
Italiaanse buurt
Abdijenbuurt

Het algemeen bestuur bestond per 31 december 2016 uit:
Vacature (voorzitter)
Xandra Bartels (secretaris)
Maciek Boomsma (penningmeester)
Karel Barten
Jan van Beusekom
Paco Calviño
Barry Kanters
John van Koningsbrugge
Ad Kreemers
Hanneke Quaedvlieg-Jaspers
John de Roij
Vacature algemeen bestuurslid

wijk Maaspoort
buurt Lokeren
Abdijenbuurt
Italiaanse buurt
Staatsliedenbuurt
buurt Maasdal
buurt Maasvallei
Staatsliedenbuurt
buurt Maasoever
buurt Het Zilverpark
Abdijenbuurt
buurt Maasstroom
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De wijkraadcommissies zijn onderverdeeld in terugkerende onderwerpen, maar
er kunnen daarnaast ook (tijdelijke) project- of werkgroepen worden gevormd
om gezamenlijk bepaalde zaken aan te pakken.
Op 31 december 2016 waren er zes commissies met de volgende leden:

Activiteiten
Voorzitter Barry Kanters (Maasvallei)
Leden: Peter van den Bergh (Maasstroom) en Jordi Prins (Maasvallei)

Communicatie & PR
Voorzitter: Maciek Boomsma (Abdijenbuurt)
Leden: Patrick Leenders (Staatsliedenbuurt), Wendy Oomis (Maasstroom) en
Maritha Roijakkers (Abdijenbuurt)

Jeugd (kinderen tot 12 jaar)
Voorzitter: Karel Barten (Italiaanse buurt)
Leden: Barry Kanters (Maasvallei) en Stefan van der Heijden (Het Zilverpark)

Natuur & Milieu
Voorzitter: Paco Calviño (Maasdal)

Ouderen
Voorzitter: Jan van Beusekom (Staatsliedenbuurt)
Lid: Jacques van der Bijl (Italiaanse buurt)

Veiligheid (buurt-, sociale en verkeersveiligheid)
Voorzitter: vacature
Lid: Nick van Duren (Staatsliedenbuurt)
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Activiteiten 2016

Bestuursvergaderingen
Er heeft een kort eerste overleg plaatsgevonden met alle bestuursleden op
29 september 2016, voorafgaand aan de openbare wijkraadbijeenkomst.
Het dagelijks bestuur heeft sinds de oprichting vergaderd op 20 oktober 2016
en daarnaast een ingelast overleg gehad op 12 december 2016 omtrent de
bestuurssamenstelling. Dit naar aanleiding van het onverwachte besluit van de
voorzitter om terug te treden. Tijdens dit overleg heeft het DB besloten de
ontstane vacature van voorzitter tot de komst van een geschikte opvolger
gezamenlijk in te vullen afhankelijk van het onderwerp en de praktische
beschikbaarheid van de bestuursleden.
De eerste algemeen bestuursvergadering van 21 november 2016 was uitgesteld
tot 15 december 2016. Aan het begin van dit overleg is Leo van Balen (buurt
Maasdal) teruggetreden als voorzitter en bestuurslid.
Bestuursvergaderingen vonden in 2016 meestal plaats in het pand van Zayaz,
Eimeren 91, maar zijn nu verhuisd naar de centrale wijklocatie SCC De Schans,
waar ook de meeste openbare vergaderingen van de wijkraad plaatsvinden.

Openbare vergaderingen
De eerste officiële openbare vergadering van de wijkraad Maaspoort vond
plaats op 29 september 2016 in SCC De Schans, waarvoor helaas achttien
wijkbewoners zich hadden afgemeld, maar die door veertien wijkbewoners
werd bezocht.
Ook was een nieuw bestuurslid van de Stichting Sociaal-Culturele Centra
’s-Hertogenbosch als betrokken toehoorder aanwezig.
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Contacten en overleg

De voorzitter van de wijkraad Maaspoort [i.o.] is aanwezig geweest bij het door
de gemeente ’s-Hertogenbosch ingestelde Bewonersradenoverleg, dat heeft
plaatsgevonden op 23 juni, 15 september en 8 december 2016.
De verslagen van de openbare wijk[raad]bijeenkomsten in 2016 zijn per mail
gedistribueerd aan de aanwezige en verhinderde wijkbewoners en daarnaast
aan een groeiend mailbestand van zo’n 125 wijkbewoners, die eerder hebben
aangegeven geïnteresseerd te zijn in de wijkraad en zijn activiteiten.
De notulen worden ook toegestuurd aan de wijkmanager en de wijkwerkers en
tevens ter informatie aan alle gemeenteraadsleden.
De wijk[raad]bijeenkomsten werden in 2016 meestal bijgewoond door een van
de wijkwerkers (Divers) en soms door een politieke partij of raadslid.
In 2016 zijn over [de komst van] de wijkraad enige artikelen gepubliceerd in het
Brabants Dagblad en de weekbladen Bossche Omroep en Stadsblad.
Diverse malen heeft overleg plaatsgevonden met wijkmanager Manon Karssen,
maar ook met andere gemeentelijke diensten zoals bestuursondersteuning, de
verkeerskundige en de afdeling realisatie en beheer openbare ruimte.
De wijkraad was in 2016 nog in de opbouwfase en bezig het bestaande netwerk
uit te bouwen, o.a. door overleg met andere actieve organisaties en partners in
de wijk Maaspoort, bijv. Divers, RKVV Wilhelmina, De Plek en SCC De Schans.
Een delegatie van de wijkraad was aanwezig bij het wijkbezoek aan Maaspoort
door de CDA-fractie op 9 november 2016.
De voorzitters van de diverse commissies zijn de afgelopen maanden bezig
geweest met het inventariseren van alle activiteiten die binnen hun aandachtsgebied reeds plaatsvinden, het zoeken naar aanvulling van hun commissieleden
en het contact leggen met andere organisaties. Dit vergt de nodige inspanning
en tijd, dus deze acties worden in het nieuwe jaar voortgezet.
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Aandachtspunten 2017

Tijdens de eerste vergadering van de wijkraad op 29 september 2016 zijn de
speerpunten toegelicht die het wijkraadbestuur voor 2017 heeft gedefinieerd.

Het belangrijkste punt is communicatie, waarbij een eigen goed onderhouden
website een eerste prioriteit is. We hadden gehoopt de website 1 januari 2017
beschikbaar te hebben, maar de realisatie kostte iets meer tijd. Uiteindelijk is
onze website 25 januari 2017 online gegaan. Agenda’s, verslagen, informatie en
nieuws worden voortaan niet meer via mail worden verspreid maar via die
website, terwijl er behoefte blijft aan papieren nieuwsbrieven op centrale
locaties m.n. voor ouderen en anderen die geen internet hebben.

Naast de toenemende vergrijzing kent onze wijk een flinke instroom van jonge
gezinnen, waardoor de behoefte aan jeugdactiviteiten groter wordt.
Een ander speerpunt is de veiligheid van de wijk, waarbij we denken aan zowel
buurt-, sociale als verkeersveiligheid. Die commissie is nog onderbezet.

De nieuwe wijkraad zal eerst meer bekendheid moeten krijgen, dus dat wordt
het belangrijkste actiepunt voor 2017.
Meer bekendheid zal helpen de vacature van voorzitter in te vullen en ook het
vinden van meer commissieleden vergemakkelijken. Na een oproep op onze
Facebookpagina zijn voor de wijkbudget bewonersadviesgroep Maaspoort al
voldoende leden gevonden. Dit onderwerp wordt nog besproken met het wijkmanagement. Aangezien Manon Karssen op 16 december 2016 haar vertrek als
wijkmanager heeft aangekondigd, is deze gedachtewisseling uitgesteld tot na
de komst van haar opvolger per 1 maart 2017.
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