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Inleiding

Stichting Wijkraad Maaspoort is op 13 september 2016 officieel opgericht en
per 14 september 2016 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 was 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.
Deze doelstelling is gerealiseerd met uitzondering van de website die met
ingang van 25 januari 2017 in de lucht was.
Wijkraad Maaspoort bestond per 31 december 2016 uit tien bestuursleden
zonder voorzitter en zes commissies (Activiteiten, Communicatie & PR, Jeugd,
Natuur & Milieu, Ouderen en Veiligheid), zoals ook beschreven in het eerste
jaarverslag over de periode van 13 september tot en met 31 december 2016.
Dit tweede jaarverslag van de Stichting Wijkraad Maaspoort beslaat voor het
eerst een volledig kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december 2017.

Samenstelling Wijkraad Maaspoort
Wijkraad Maaspoort heeft een algemeen bestuur (AB), dat conform de
statuten bestaat uit maximaal twaalf leden, die tenminste 18 jaar zijn en in de
wijk Maaspoort wonen. Zolang niet alle vacatures binnen het bestuur zijn
vervuld, hoeft geen loting of verkiezing van bestuursleden plaats te vinden.
De bestuursleden van de wijkraad worden dus niet, zoals de leden van BAG MP
(bewonersadviesgroep wijkbudget Maaspoort) , officieel benoemd door het
college van B&W. Deze BAG MP opereert sinds 2017 overigens zelfstandig, dus
geheel los van de wijkraad, en bestaat ook uit diverse Maaspoort bewoners.
De wijkraadbestuursleden zijn allemaal op vrijwillige - maar niet vrijblijvende basis betrokken bij de wijkraad. Ieder bestuurslid fungeert daarnaast ook als
ambassadeur (eerste aanspreek/contactpunt) voor de eigen buurt.
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Het algemeen bestuur kiest zelf uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB) van
minimaal drie en maximaal vijf leden, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse
gang van zaken. De leden van het dagelijks bestuur zijn als bestuurders van de
Stichting Wijkraad Maaspoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het vinden van een nieuwe voorzitter heeft meer tijd gekost dan gehoopt,
want die vacature werd pas per 1 juni 2017 ingevuld. Een aantal bestuurs- en
commissieleden heeft zich gedurende het kalenderjaar om diverse persoonlijke
redenen teruggetrokken.
Mede door deze onderbezetting en het bestuursverloop zijn de verschillende
commissies in 2017 over het algemeen niet echt van de grond gekomen.
Het wijkraadbestuur heeft begin oktober besloten mede door gebrek aan
vrijwilligers deze commissies op te heffen. In plaats daarvan kunnen (tijdelijke)
project- of werkgroepen worden gevormd om bepaalde zaken aan te pakken.
Bijvoorbeeld na signalen die het bestuur vanuit de wijk heeft gekregen of zaken
die sowieso van belang zijn of die het bestuur belangrijk vindt voor onze wijk.
Het dagelijks bestuur was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Kees Hettinga (voorzitter)
Jan van Beusekom (vicevoorzitter)
Vacature (secretaris)
Xandra Bartels (penningmeester)

Abdijenbuurt
Staatsliedenbuurt
Xandra Bartels ad interim
buurt Lokeren

Het algemeen bestuur bestond per 31 december 2017 uit:
Kees Hettinga (voorzitter)
Jan van Beusekom (vicevoorzitter)
Vacature (secretaris)
Xandra Bartels (penningmeester)
Peter van den Bergh
John van Koningsbrugge
Ad Kreemers
Bestuurslid (vacatures)

Abdijenbuurt
Staatsliedenbuurt
Xandra Bartels ad interim
buurt Lokeren
buurt Maasstroom
Staatsliedenbuurt
buurt Maasoever
Italiaanse buurt, Maasdal, Maasvallei, Oud-Empel of Het Zilverpark

N.B.: Jan van Beusekom was reeds algemeen bestuurslid en is officieel per 1 januari 2018
aangesteld als vicevoorzitter en daarom hierboven al zo opgenomen. De actuele bestuurssamenstelling staat op onze wijkraadwebsite (menubalk Wijkraad, tabblad Wie is wie?).
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Belangrijkste Activiteiten 2017
Bestuursvergaderingen
Het dagelijks bestuur (DB) heeft op 15 februari 2017 vergaderd, terwijl op
8 maart een brainstormsessie is gehouden over [het functioneren van] de
wijkraad en de praktische invulling van de voorzittersvacature.
In 2017 heeft het algemeen bestuur (AB) vergaderd op 9 januari, 16 maart,
15 juni en 4 oktober. Tijdens de vergadering van oktober is besloten voorlopig
met alle bestuursleden samen te vergaderen in plaats van DB en AB apart.
Het bestuur heeft vervolgens ook vergaderd op 1 en 22 november 2017.
Openbare Vergaderingen
Er zijn vier openbare wijkraadbijeenkomsten georganiseerd op de volgende
donderdagavonden: 19 januari, 6 april, 6 juli en 16 november 2017.
Op 19 januari 2017 waren 45 wijkbewoners aanwezig en waren 6 berichten van
verhindering ontvangen. De stand van zaken van de verschillende wijkraadcommissies werd gepresenteerd. Door de afdeling Onderzoek & Statistiek van
de gemeente ’s-Hertogenbosch werd een toelichting gegeven op de Wijk- en
Buurtmonitor. Andere gastsprekers waren de toenmalige wijkmanager over het
nieuwe wijk- en dorpsbudget dat de oude BIG-regeling per 2017 vervangt, en
de twee wijkwerkers van Divers, die zich aan de wijk hebben gepresenteerd.
Deze eerste openbare wijkraadbijeenkomst in 2017 werd ook bijgewoond door
een journalist van het Brabants Dagblad, die daarvan kort verslag deed.
Op 6 april 2017 waren slechts 15 wijkbewoners en 10 andere geïnteresseerden
aanwezig en waren 7 afmeldingen doorgegeven.
Huisarts uit Engelen gaf een presentatie over mogelijke gezondheidseffecten
van windmolens. Daarna werd meer uitleg gegeven over Bossche Windmolen
West door de voorzitter van dit coöperatieve burgerinitiatief.
Vervolgens konden de aanwezigen uitgebreid kennis maken met de nieuwe
wijkmanager die 1 maart 2017 is gestart. De bijeenkomst werd afgesloten door
de voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum Maaspoort
die vertelde over de recente en toekomstige ontwikkelingen van het winkelcentrum aan de Lokerenpassage.
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Op 6 juli 2017 waren 30 wijkbewoners en enkele andere geïnteresseerden
aanwezig en zijn 9 afmeldingen ontvangen. Deze wijkraadbijeenkomst was
gericht op veiligheid en preventie met de ervaringen van het in januari 2017
gestarte buurtpreventieteam en een presentatie over slimme autoalarmen.
De twee wijkagenten vertelden uitgebreid over hun werkzaamheden en gaven
algemene tips en ook specifieke gericht op de zomervakantieperiode.
Op 16 november 2017 waren 33 wijkbewoners, met daarbij ook een aantal
nieuwe gezichten, aanwezig en waren 5 afmeldingen doorgegeven. Tijdens
deze wijkraadbijeenkomst zijn de resultaten van het Maaspoort Meet! project
gepresenteerd, terwijl GGD Hart voor Brabant een toelichting gaf over de
gezondheidscijfers Maaspoort. Ook werd een korte presentatie gegeven over
de activiteiten die de wijkraad voor 2018 in de planning heeft staan.
Tekenwedstrijd Dierenparkproject
In juni is door toenmalig bestuurslid en voorzitter Jeugdcommissie Karel Barten
het Dierenparkproject gestart, omdat hij zich als vrijwillige dierenverzorger bij
De Saren ergerde aan het brood etc. voeren door buurtbewoners. Dit project
was een educatieve tekenwedstrijd voor basisschoolleerlingen onder het motto
“Voer de dieren niet”, waarvoor geld beschikbaar is gesteld via het wijkbudget.
Vijf van de zes basisscholen in Maaspoort deden mee en ruim 500 tekeningen
werden ingeleverd, dus een groot succes. De prijswinnaars zijn in juli bekendgemaakt. Kindcentrum Wijboom kreeg een prijs als beste school. Van de vier
mooiste kindertekeningen zijn speciale borden gemaakt, die in dierenpark De
Saren zijn geplaatst en door de jonge tekenaars zelf feestelijk werden onthuld.
Informatiedag Maaspoort
Op zaterdag 7 oktober 2017 werd van 10:00 - 14:00 uur in het winkelcentrum
Maaspoort aan de Lokerenpassage een informatiedag gehouden voor alle
Maaspoorters. Diverse professionals maar ook vrijwilligers uit de wijk zelf
beantwoordden vragen van bewoners en gaven informatie over activiteiten.
Deze informatiedag werd door de wijkraad georganiseerd met medewerking
van o.a. Bewonersadviesgroep (BAG) Maaspoort, het Buurtpreventieteam,
Juvans, Steunpunt Mantelzorg, Wijkinfopunt en Wijkwerkers Welzijn Divers.
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Kerstactiviteiten
De grote Kerstboom op het binnenplein van Winkelcentrum Maaspoort is dit
jaar in een mooie samenwerking met het winkelcentrum door de wijkraad
omgedoopt tot een wensboom. De wijkraad zorgde voor transparante kerstballen die met een speciaal kaartje in de kerstboom konden worden gehangen.
De Maaspoort Wensboom was een groot succes met in totaal 263 wensen.
Veel wijkbewoners wensten hun wijkgenoten het allerbeste toe voor 2018.
Een aantal wensen was van praktische aard zoals camera’s ophangen of buurtspeeltuin opknappen, waarvoor een bijdrage uit het wijkbudget kan worden
aangevraagd. Andere wensen gingen over de gezondheid van zieke familieleden of vrienden, maar er waren ook grappige wensen bij vooral van kinderen.
De kerstboomwens van een van de begeleiders van het g-team van badmintonvereniging De Maasshuttles voor nieuwe sportkleding, konden we met een
bijdrage van het wijkbudget in vervulling laten gaan.
Ter verhoging van de kerstsfeer in de wijk werden op verzoek van de wijkraad
op strategische plaatsen kerstbomen met verlichting geplaatst. De kerstboomplaatsing op de rotondes Maaspoortweg stuitte jammer genoeg op praktische
problemen door de onverwacht [ver]harde ondergrond.
Voor de door de wijkraad uitgeschreven verkiezing van het mooist versierde
kersthuis c.q. straat van Maaspoort werden weinig inzendingen ontvangen,
mogelijk was deze geringe animo te wijten aan de onbekendheid daarvan.
De ad hoc geplande kerstbijeenkomst voor alle vrijwilligers in de wijk, leverde
ondanks korte voorbereidings- en reactietijd alleen maar positieve reacties op.
Zo´n vijfenzeventig vrijwilligers, van wie enkelen met partner, waren vrijdagavond 15 december 2017 op uitnodiging van de wijkraad naar SCC De Schans
gekomen voor een informele kerstborrel. Dit was een prima gelegenheid om
andere vrijwilligers in Maaspoort te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
Toen bleek dat velen elkaar[s activiteiten] niet kenden, heeft de wijkraad
toegezegd daarvoor, wellicht komende zomer al, een vervolg te organiseren.
Eindejaarsdiner 2017
Op donderdagavond 21 december 2017 heeft op initiatief van het dagelijks
bestuur van de wijkraad een eindejaarsetentje plaatsgevonden bij de Chinees
in Maaspoort, waarvoor naast de wijkmanager ook alle vrijwilligers die in 2017
bestuurslid zijn [geweest] van de wijkraad of lid waren van de Bewonersadviesgroep Maaspoort (die de gemeente adviseert bij wijkbudgetaanvragen) waren
uitgenodigd ter verbetering van de onderlinge verstandhouding.
Stichting Wijkraad Maaspoort
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Contacten en Overleg
Wijkraad Maaspoort was vertegenwoordigd bij het elk kwartaal door de
gemeente ’s Hertogenbosch georganiseerde Bewonersradenoverleg, dat heeft
plaatsgevonden op 30 maart, 22 juni en 14 december 2017.
De wijkraadbijeenkomsten werden in 2017 meestal bijgewoond door de wijkmanager, een van de wijkwerkers (Divers) en soms door een partij of raadslid.
In 2017 is aan [de activiteiten van] de wijkraad aandacht besteed in het
Brabants Dagblad, de huis-aan-huisbladen Bossche Omroep en Stadsblad en in
de gemeentelijke uitgave Wijkgericht Werken Maaspoort.
Met Ronnie van Gaal, de nieuwe wijkmanager voor Maaspoort, Empel en
Engelen-Bokhoven sinds 1 maart 2017, heeft frequent overleg plaatsgevonden.
Dit overleg vond telefonisch, per email of in een persoonlijk gesprek plaats.
Daarnaast is er diverse keren contact geweest met de Divers wijkwerkers, de
wijkagenten, maar ook met andere gemeentelijke diensten zoals de verkeerskundige en de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Rruimte.
Zo was de wijkraad nauw betrokken bij de voorbereidingen van de herstraatwerkzaamheden van de busroute (Fleringen, Polderwaard, Marie Koenenlaan
en Troelstradreef). Wijkraad was aanwezig op de speciale inloopbijeenkomst
op 11 april 2017, maar heeft daarna ook een gesprek gehad met de beoogde
aannemer om samen te kijken hoe de verwachte overlast (als gevolg van lastige
verkeersontsluiting) voor omwonenden en wijkbewoners kon worden beperkt.
Ook sprak een wijkraadslid, samen met de nieuwe wijkmanager, eind mei met
enkele buurtbewoners over het veel te lang uitblijven van eerder toegezegde
aanpassingen in de Buurschappenlaan ter hoogte van de Lokerenpassage. Die
werkzaamheden zijn vervolgens in twee fasen vanaf medio juni uitgevoerd.
Wijkraad maakt deel uit van de werkgroep Verkeersveiligheid, in het kader van
het wijkplan geleid door een Divers wijkwerker, waarin ook de wijkagent en
Stadstoezicht zitting hebben. Deze werkgroep is voor de eerste keer bijeen
geweest op 1 juni 2017 om een inventarisatie te maken van punten waar
problemen zijn qua verkeersveiligheid. De belangrijkste punten zijn in een
eerder overleg al uitvoerig door de wijkraad met de betrokken gemeenteambtenaren besproken, waarna enkele aanpassingen zijn meegenomen in de
herstraatwerkzaamheden van de eerder genoemde busroute.
Stichting Wijkraad Maaspoort
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Er is met het bestuur van Hengelsportvereniging Ons Genoegen Maaspoort
gesproken over vermeende overlast en de eerder met de gemeente gemaakte
afspraken rond onderhoudswerkzaamheden aan de Noorderplas en de sociale
en maatschappelijke controle.
Wijkraad Maaspoort is lid van de in 2017 geformeerde Werkgroep Omgeving
Windmolens.
Ook andere duurzame ontwikkelingen die de wijk raken hebben onze aandacht.
Met bezorgde buurtbewoners is gesproken over de situatie rond Larenweg
(braakliggend terrein na sloop pand) en meer geluidsoverlast van bedrijven.
Met de gemeente is gebrainstormd over de aanpak van hondenpoep in onze
wijk, waarvoor dit najaar een enquête is gehouden. De door buurtbewoners
zelf genoemde suggesties en initiatieven om de overlast te beperken, worden
nu geëvalueerd en dit onderwerp zal in 2018 een projectmatig vervolg krijgen.
Begin oktober hebben wij de Commissie ROB naar aanleiding van Raadsvoorstel
verbreed onderzoek Oostelijke Landweg laten weten dat wijkraad Maaspoort
geenszins betrokken of zelfs maar geïnformeerd was over het, bij monde van
de heer Verdijk, door de Klankbordgroep Oostelijke Landweg aangedragen
alternatief om over het bedrijventerrein Empel-Zuid en door Maaspoort een
aansluiting op de A59 te realiseren. Aangezien wij in onze groene wijk de
toegenomen verkeersdrukte ook ervaren, denkt Wijkraad Maaspoort graag
constructief mee rondom dit onderwerp, zeker zodra gesuggereerde
oplossingen zonder ons medeweten de wijk Maaspoort [dreigen te] raken.
Uitvloeisel van ons commentaar was dat Wijkraad Maaspoort eind 2017 ook is
toegetreden tot de desbetreffende klankbordgroep, inmiddels hernoemd in
KBG Oostelijke Gemeentedelen ‘s-Hertogenbosch .
Wijkraad Maaspoort was 27 november 2017 aanwezig bij de door Prorail
georganiseerde informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Meteren-Boxtel, omdat dit onder andere zal betekenen dat er meer treinen
over de spoorbrug van Maaspoort naar Hedel zullen gaan rijden.
We zullen deze mogelijke ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.
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Aandachtspunten 2018
Voor 2018 is besloten de wijkraadbijeenkomsten (conform statuten minimaal
drie per jaar) op woensdagavond in plaats van donderdag te houden. Gezien de
gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018 wordt gedacht als eerste wijkraadbijeenkomst rond Carnaval een soort “lijsttrekkersdebat” te organiseren.
Er blijkt behoefte aan een centrale opslagruimte voor materialen van de BAG
en wijkraad, want SCC De Schans (de vaste vergaderlocatie) komt zelf al ruimte
te kort. Gekeken wordt naar een goed bereikbare ruimte elders in de wijk.
Een groeiende bekendheid van de wijkraad blijft belangrijk, dus communicatie
blijft voor het komende jaar een essentieel punt. Om niet afhankelijk te zijn van
andere partijen is een eigen website als eerste prioriteit ingevuld. Onze website
is, helaas enkele weken later dan gepland, op 25 januari 2017 online gegaan.
Agenda’s, verslagen, informatie en nieuws worden voortaan niet meer via mail
verspreid maar via die website, terwijl wel behoefte blijft bestaan aan andere
vormen van communicatie m.n. voor hen niet beschikken over internet.
In februari 2017 haalde de website 20.731 hits, terwijl dat aantal een jaar later
30.743 was (website is eind januari live gegaan, dus voor een goede vergelijking
is de maand februari gebruikt). Het websitebezoek laat een stijgende lijn zien,
met zo’n 1.500 unieke bezoekers per maand. Onze Facebookpagina werd op
1 januari 2017 door 168 mensen gevolgd en een jaar later hadden we 267
volgers. Dit aantal groeit gelukkig gestaag, want op dit moment hebben we zo’n
300 volgers op Facebook. Regelmatige plaatsing van berichten ook op dit
sociale medium blijft belangrijk. Aangezien het huidige wijkraadlogo minder
goed leesbaar is op grote spandoeken, banners e.d. zal dit in 2018 worden
geprofessionaliseerd. Zodra een nieuw logo beschikbaar is, zal ook kleding
worden besteld, zodat de wijkraadleden beter herkenbaar zijn. Hopelijk levert
een grotere bekendheid van de wijkraad ook meer “helpende handjes” en/of
nieuwe bestuursleden op. Gebrek aan vrijwilligers is echter een geluid dat wij
ook terughoren van veel andere organisaties, die actief zijn in Maaspoort.
Een centraal ontmoetingspunt in de wijk blijft volgens de wijkraad (als formele
spreekbuis namens de bewoners van onze mooie wijk) essentieel. In 2018
worden verdere gesprekken gevoerd met de gemeente, het wijkmanagement
en het bestuur van de Stichting Sociaal Culturele Centra ’s-Hertogenbosch over
de vertraagde renovatieplannen van Sociaal Cultureel Centrum De Schans.
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