VERSLAG OPENBARE WIJKRAADBIJEENKOMST MAASPOORT
SCC De Schans – 16 november 2017
Aanwezig:

Drieëndertig wijkbewoners, waarbij we deze bijeenkomst
ook een aantal nieuwe gezichten mochten verwelkomen

Verhinderd:

Er zijn vijf afmeldingen doorgegeven

Gastsprekers: Martijn Quaedvlieg, Ivonne Beukers, Erik Hendrixen
1.

Opening
Wijkraadvoorzitter Kees Hettinga opent de openbare bijeenkomst van wijkraad Maaspoort om 19:30 uur
en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vanavond een volle agenda met de volgende onderwerpen:
luchtkwaliteit, gezondheid, wijkbudget, sloop Larenweg 70 en de wijkraad[activiteiten] dit en volgend jaar.

2.

Presentatie meetresultaten project Maaspoort Meet! – Martijn Quaedvlieg
Volgens de laatste berichten ligt de luchtkwaliteit van enkele grote steden waaronder ’s-Hertogenbosch
en Eindhoven onder de Europese norm. Vorig jaar is het wijkproject Maaspoort Meet! van start gegaan,
geïnitieerd door The Things Network samen met enkele enthousiaste wijkbewoners. Het doel was om
inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in de wijk Maaspoort via eigen metingen met goedkopere sensoren,
omdat er in Den Bosch geen RIVM meetstation fijnstof is. Wijkbewoner/initiatiefnemer Martijn Quaedvlieg
praat ons met powerpointbeelden bij over de meetresultaten van dit onlangs afgesloten project. Hij vertelt
dat anderhalf jaar is gemeten met de focus op fijnstof. In het algemeen is een concentratie van fijnstof
duidelijk te zien in de grotere havens en industriegebieden Er blijkt betrekkelijk weinig effect van verkeer,
maar wel bijv. van huishoudens Het vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2016/17 was ook op de sensoren
als piek te zien, net als de smog 17 september jl. Windrichting en luchtkwaliteit hebben invloed op de
metingen, maar de vier sensoren gaven gelijkluidende metingen, dus werkten goed. IJken is erg lastig
evenals normstelling. Martijn legt uit dat er geen absolute meetwaarden zijn; door veel onbekende
variabelen moet er gerekend worden en het ontbreekt helaas aan vrijwilligers. Formeel is dit meetproject
afgesloten, maar de sensoren zijn actief en meetgegevens blijven beschikbaar (www.maaspoortmeet.nl).

3.

Presentatie gezondheidscijfers Maaspoort – Ivonne Beukers
Ivonne Beukers, GVO-medewerker ’s-Hertogenbosch en Meijerij bij de GGD Hart voor Brabant – GVO is
Gezondheid, Voorlichting en Opvoeding - geeft een presentatie over het eerdere onderzoek naar de
gezondheid van de Maaspoorters. De analyse van deze onderzoeksresultaten vergde meer tijd dan
gepland, waardoor dit onderwerp dat voor een eerdere wijkraadbijeenkomst was ingepland helaas moest
worden uitgesteld. In de wijkmonitor 2016 zijn de onderzoeksresultaten nu ook op wijkniveau beschikbaar.
Grootste groep bewoners in Maaspoort is de leeftijdscategorie 45 – 65 jaar (denk aan toekomstige
vergrijzing!). Aantal mantelzorgers neemt gestaag toe (nu 25%). Drugs, anders dan alcohol, is niet
meegenomen in het onderzoek bij volwassenen maar wel bij de jeugd, terwijl ook bij die groep roken of
veelvuldig gebruik van pijnstillers de gezondheid negatief beïnvloeden. Voor meer detailinformatie zie
bijgevoegde presentatie of website: www.brabantscan.nl. Tot slot vraagt Ivonne kort aandacht voor de
bijeenkomst op 7 december a.s. over vrijwilligerswerk die Galant in SCC De Schans organiseert.

4. Presentatie wijkbudget Maaspoort – Erik Hendrixen
Voor dit jaar heeft de gemeente een wijkbudget voor Maaspoort van € 75.590 beschikbaar gesteld t.b.v.
initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, de veiligheid of betere relaties in de wijk. De onafhankelijke
BewonersAdviesGroep Maaspoort adviseert de gemeente over de wijkbudgetaanvragen. Erik Hendrixen
geeft vanavond als vertegenwoordiger van BAG-MP (nu bestaand uit negen leden) een toelichting op de
stand van het wijkbudget 2017 voor onze wijk. Voor Maaspoort zal volgend jaar een iets hoger bedrag
beschikbaar zijn. Er bestaan drie categorieën: sociale cohesie, leefbaarheid en veiigheid. Er zijn geen
beperkende richtlijnen, maar voor aanvragen > 500 euro qua sociale cohesie en aanvragen > 1.000 euro
voor leefbaarheid of veiligheid wordt een mondelinge toelichting (zogenaamde pitch) gevraagd in de
BAG-vergadering. Erik legt uit dat de BAG advies geeft, maar de gemeente wijst toe en controleert via
steekproef. Tot nu toe zijn 50 aanvragen ontvangen, waarvan 42 zijn toegewezen. In het bestedingsoverzicht t/m oktober 2017 wordt een groot aantal voorbeelden genoemd (zie bijgevoegde presentatie).
Er is nog bijna 10.000 euro beschikbaar, dus wijkbudgetaanvragen voor leuke ideeën en initiatieven zijn
van harte welkom. Dit wordt onderschreven door wijkmanager Ronnie van Gaal, die positief is over het
wijkbudget en dit stimuleert. Pitchen werkt volgens hem ook goed in de communicatie met de BAG.

5.

Sloop Larenweg 70 – ingezonden agendapunt door wijkbewoner André Jansen c.s.
De afgelopen weken is het kantoorpand aan de Larenweg 70 gesloopt. Veel bewoners in de directe
omgeving zijn overvallen door geluid- en stofoverlast Zij maken zich ook ongerust over de toekomst van
deze locatie en enkele buurtbewoners zijn daarom vanavond aanwezig. André Jansen vult aan dat de
Larenweg of eigenlijk de hele route vanaf snelweg tot spoorbrug bij Treurenburg onder druk staat door
transport, dat alleen maar groeit. Wijkraadvoorzitter Kees vertelt dat hij navraag heeft gedaan en er is wel
een sloopmelding ingediend voor het slopen van dit gebouw. Dat is wettelijk gezien voldoende en die
meldingen worden niet gepubliceerd. Het sloopbedrijf is het eerste aanspreekpunt voor communicatie en
klachten. Als er bomen bij de sloop beschadigd zijn, dan wordt dit op kosten van de sloper hersteld (dat
signaal is doorgegeven aan de betreffende gemeentefunctionaris). Kees heeft ook contact gehad met de
eigenaar van het pand (projectontwikkelaar Erik van Erk uit Rotterdam) die nog helemaal geen concrete
plannen heeft met dit pand. Er komen in ieder geval geen winkels want de bestemming van dit terrein is
[en blijft volgens de gemeente] lichte industrie. Er zit altijd een spanningsveld tussen woningen en een
bedrijventerrein. Bestemmingsplan is bepalend (in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl). Toekomstige
ontwikkelingen zullen collectief via de wijkraad worden gevolgd, maar zijn ook individueel te volgen via
www.overheid.nl. Kortom, we zullen alert zijn met elkaar en controleren of ontwikkelingen (aangevraagde
vergunningen) passen binnen het bestemmingsplan, terwijl ook veronderstellingen als toegenomen
verkeersbewegingen onderbouwd c.q. meer feiten verzameld moeten worden om dit bespreekbaar te
maken, zowel met de gemeente[lijke verkeerskundige] als betrokkenen van bedrijventerrein Maaspoort.

6.

Geplande wijkraadactiviteiten
Peter van den Bergh (activiteitenorganisator wijkraad) vertelt enthousiast over de activiteiten die door of
samen met de wijkraad zijn gepland (zie presentatie). Genoemd worden Kerst voor kids van 4 tot 14 jaar
bij SCC De Schans op 15 december [door omstandigheden vervangen door een bijeenkomst voor alle
vrijwilligers Maaspoort], plaatsing kerstbomen o.a. Maaspoortweg en wensboomactie in winkelcentrum
Lokerenpassage, vooruitlopend op een echte kerstmarkt volgend jaar. Voor dat laatste wordt omgeving
Noorderplas als mogelijke locatie gesuggereerd. Er wordt gedacht aan een tea party of wijnproeverij, fotoof schilderijtentoonstelling, carnaval ook voor 50+, beachvolleybaltoernooi, garageverkoop, dartwedstrijd,
70/80/90 discoavond voor iedereen naast de bingo-, kaart- en spelmiddagen voor ouderen in overleg met
OSM. Eerste diner dansant had minder aanmeldingen dan gehoopt (griepperiode), maar krijgt in 2018
zeker een nieuwe kans. We willen in 2018 ook een wijkquiz organiseren met hulp van zo’n vijftien wijkbewoners, die zich kunnen aanmelden via info@wijkraadmaaspoort.nl. Deze oproep staat ook op FB,
wijkraadwebsite en prikborden bij de supermarkten en SCC De Schans. Als er andere ideeën zijn of mis
je activiteiten, geef dat dan ook door (via voornoemd mailadres), vraagt Peter tot besluit.

7.

Wijkraad discussie c.q. evaluatie
De wijkraad bestaat nu een jaar, dus voorzitter Kees vraagt de aanwezigen naar zaken die worden gemist
in de wijk of zaken die de wijkraad samen met andere wijkbewoners zou kunnen of moeten aanpakken.
Kees vertelt dat het moeilijk bleek om voldoende vrijwilligers te vinden voor zowel het bestuur als de
commissies. Om die reden zijn de verschillende commissies opgeheven en kiest het bestuur nu voor een
meer projectmatige aanpak, waarbij per onderwerp zoveel mogelijk andere geïnteresseerde wijkbewoners
worden betrokken. Het afgelopen jaar is de tekenwedstrijd “Voer de dieren niet” wel een succes geweest.
Wijkraad is betrokken bij besprekingen over de ontsluitingsalternatieven van de Oostelijke Landweg,
terwijl de mogelijke intensivering van het goederentreinverkeer ook een punt van aandacht is, zegt Kees.
De wijkraadbijeenkomsten in SCC De Schans (het wijkcentrum zelf is een ander aandachtspunt) in 2017
op woensdagavond werden goed bezocht. Knelpunt blijft hoe krijg je informatie van en vooral naar alle
wijkbewoners. Niet iedereen heeft internet en sommigen bewust geen facebookaccount. Er is geen echt
centraal ontmoetingspunt in de wijk. Peter van Zanten merkt op dat het Divers wijkinfopunt op maandagmiddag en donderdagavond in De Schans wel praktische vragen kan beantwoorden. Flyers, bijlagen bij
huis-aan-huis-bladen worden vaak niet gelezen, net als prikborden bij winkelcentra. Algemene informatieborden bij de in/uitgang van de wijk ontbreken, maar die zouden alleen korte aankondigingen bevatten,
dus lossen helaas dit communicatieprobleem ook niet structureel op.

8.

Afsluiting
Met de belofte de wijkraadbijeenkomsten volgend jaar op een dinsdag-, woensdag- of donderdagavond te
houden, wordt deze openbare bijeenkomst om 22:10 uur gesloten door Kees Hettinga.

Bijlagen

