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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.
Dit is het derde jaarverslag van de Stichting Wijkraad Maaspoort en beslaat het
kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december 2018.
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 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.
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.
Daarnaast 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.
Eind april 2018 is een speciale werkgroep Maaspoortkwis opgestart ter
voorbereiding van een quiz voor de hele wijk, naar voorbeeld van andere
dorpen. Doelstelling de cohesie tussen de bewoners te vergroten en
verenigingen, stichtingen zich te presenteren. De bedoeling was deze
“Maaspoort Wijkkwis” in het najaar van 2018 te houden, maar een en ander
vergde meer tijd en voorbereiding, dus dit plan is een jaar uitgesteld.
Door deze werkgroep is wel een kerstquiz voorbereid als onderdeel van de
2018 kerstbijeenkomst voor vrijwilligers (zie Activiteiten op pagina 6).
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Sinds mei 2017 heeft de toenmalige secretaris die functie gecombineerd met
het penningmeesterschap. Ervan uitgaande dat het gemakkelijker zou zijn een
nieuwe secretaris te vinden dan een penningmeester, bestond binnen het
bestuur sinds 31 december 2017 een vacature voor de functie van secretaris.
Per 1 februari 2018 is een nieuw algemeen bestuurslid toegetreden, dat sinds
juni ook heeft gefunctioneerd als notulist van enkele bestuursvergaderingen.
Deze functionaris is bereid gevonden om per 1 september 2018 de functie van
secretaris over te nemen. Het postadres van de wijkraad is per dezelfde datum
aangepast.

Het dagelijks bestuur was op 31 december 2018 als volgt samengesteld:
Kees Hettinga (voorzitter)
Jan van Beusekom (vicevoorzitter)
Fritz Spliethoff (secretaris)
Xandra Bartels (penningmeester)

Abdijenbuurt
Staatsliedenbuurt
Het Zilverpark
buurt Lokeren

Het algemeen bestuur bestond op 31 december2018 uit:
Kees Hettinga (voorzitter)
Jan van Beusekom (vicevoorzitter)
Fritz Spliethoff (secretaris)
Xandra Bartels (penningmeester)
Peter van den Bergh
John van Koningsbrugge
Ad Kreemers
Bestuurslid (vacatures)

Abdijenbuurt
Staatsliedenbuurt
Het Zilverpark
buurt Lokeren
buurt Maasstroom
Staatsliedenbuurt
buurt Maasoever
Italiaanse buurt, Maasdal,
Maasvallei, Oud-Empel

De Maaspoortkwis werkgroep telde op 31 december 2018 twee wijkraadleden en zes wijkbewoners afkomstig uit diverse buurten.
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Belangrijkste Activiteiten 2018
Bestuursvergaderingen
Sinds oktober 2017 vergadert het dagelijks bestuur (DB) om praktische redenen
samen met het algemeen bestuur (AB).
Ad hoc vindt telefonisch overleg plaats tussen leden van het dagelijks bestuur.
In 2018 heeft het gezamenlijke bestuur vergaderd op 11 januari, 7 februari,
16 maart, 25 april, 22 juni, 11 juli, 29 augustus, 14 september, 4 en 30 oktober
en 23 november. Op 16 april 2018 is een extra bestuursvergadering ingelast om
een standpunt te bepalen over ProRail’s HFS (Hoog Frequent Spoor) plannen.
Openbare Bijeenkomsten
Er werden openbare wijkraadbijeenkomsten georganiseerd op woensdagavond
28 februari, zondag 1 juli en donderdagavond 15 november 2018.
Op uitnodiging van de wijkraad gingen op 28 februari 2018 de lijsttrekkers, of
hun plaatsvervangers soms uit Maaspoort zelf, van de meeste politieke partijen
die 21 maart 2018 meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen, in gesprek
met Maaspoort bewoners over actuele of belangrijke onderwerpen die in onze
wijk spelen. Deze openbare wijkraadbijeenkomst met politieke partijen werd
bijgewoond door zo’n 20 wijkbewoners. De meeste politieke gasten kwamen
met aantal partijgenoten, waardoor de vergaderruimte (berekend op zo’n 60
personen) uitpuilde, onbedoeld een signaal naar eventuele toekomstige
gemeenteraadsleden voor de noodzakelijke renovatie van het wijkcentrum.
Op zondag 1 juli 2018 werd door de wijkraad een Maaspoort Informatiemarkt
georganiseerd in samenwerking met SCC De Schans en ondersteund door de
gemeente (bijdrage wijkbudget), waarvoor alle in de wijk Maaspoort actieve
[vrijwilligers]organisaties, clubs en [buurt]verenigingen waren uitgenodigd.
Speciale dank aan wijkagenten Turgay Aslan en Roy Otten, die zorgden voor de
komst van het Mobiel Media Lab van de Nederlandse politie naar Maaspoort
op die zondagmiddag, wat extra leuk was voor onze jeugdige wijkbewoners.
Bij deze gezamenlijke infomarkt waren in totaal 117 vrijwilligers betrokken.
Ondanks het prachtige zomerweer mochten we ruim 300 bezoekers in de
sporthal en De Schans verwelkomen met veel positieve feedback van zowel
deelnemers als bezoekers.
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Op 15 november 2018 was slechts een tiental wijkbewoners bij de openbare
wijkraadbijeenkomst die geheel in het teken stond van duurzaamheid in de
wijk. Deze avond gaven Mike van der Geld, als betrokken wethouder en Raoul
Beckers programmamanager duurzaamheid, namens de gemeente meer uitleg
over de toekomstige plannen en maatregelen in aanloop naar een klimaatneutrale gemeente ’s-Hertogenbosch in 2050.
Diner Dansant
Eind 2017 werden voorbereidingen getroffen voor een “muziekavond voor
ouderen” in SCC De Schans. Wegens gebrek aan belangstelling werd de voor 4
november 2017 geplande avond uitgesteld tot begin 2018.
Het eerste zogenaamde Diner Dansant op zaterdag 3 februari 2018 was een
succes met 25 deelnemers en helaas 7 afzeggingen door de griepepidemie.
Deze dansavond inclusief diner werd goed ontvangen, zodat dit voor herhaling
vatbaar is. Afgelopen jaar bleek hiervoor weinig ruimte, maar dit zal vanaf
tweede helft 2019 weer worden opgepakt.
Spelletjesmiddag
Ondanks de carnavalsvakantie waren tien oudere wijkbewoners op vrijdagmiddag 16 februari 2018 naar SCC De Schans gekomen voor een gezellige
spelletjesmiddag en aansluitend gezamenlijk genieten van een door vrijwilliger
en hobbykok Harrie gekookte maaltijd. Deze activiteit heeft in 2018 nog twee
keer plaatsgevonden. Eind november 2018 hebben twee wijkbewoners dit
initiatief overgenomen en zij organiseren in het vervolg maandelijks een
spelletjesavond in SCC De Schans voor wijkbewoners van alle leeftijden.
Kerstactiviteiten
De Maaspoort Wensboom kaartenactie van de wijkraad en de Willibrordkerk
op het binnenplein van winkelcentrum Maaspoort was weer een groot succes.
Wijkraad telde 303 kaarten tegen 263 in 2017. De parochie haalde op kerstavond hun 150 kaarten uit de boom. De wijkraad heeft drie wensen vervuld.
De kerstbijeenkomst voor vrijwilligers op vrijdagavond 15 december 2018 was
erg gezellig met ruim negentig vrijwilligers, die zich in teams met tot dan
onbekende wijkgenoten steeds fanatieker bogen over de vragen en opdrachten
van een kerstquiz, bedacht door de Maaspoortkwis werkgroep.
Stichting Wijkraad Maaspoort
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Contacten en Overleg
Wijkraad Maaspoort was aanwezig bij het door de gemeente ’s-Hertogenbosch
georganiseerde kwartaaloverleg van Bewonersraden, dat in 2018 plaatsvond
op 8 maart, 28 juni, 20 september en 13 december.
Tijdens het overleg van maart bleek dat meerdere bewonersraden zich zorgen
maken over de overlast van de A59. Er werd een speciale werkgroep gevormd,
waarin ook onze wijkraadvoorzitter plaatsnam. Op 30 augustus 2018 heeft deze
werkgroep met enkele gemeentefunctionarissen gesproken over de toegestane
geluidsbelasting, normen en metingen van de luchtkwaliteit in de gemeente.
Sinds eind 2017 is wijkraad Maaspoort lid van de Klankbordgroep Ontsluiting
Oostelijke Gemeentedelen ’s-Hertogenbosch, die in 2018 zes keer bijeen is
geweest. Gedurende het jaar 2018 zijn een aantal mogelijke maatregelen
beoordeeld op effectiviteit op het ontsluiten van de oostelijke gemeentedelen.
Een mogelijke oplossing raakt de Maaspoort. Voor 2019 staan ruimtelijke
inpassing en kosten-batenanalyse op het programma.
De openbare wijkraadbijeenkomsten werden in 2018 meestal bijgewoond door
de wijk-manager, een van de wijkwerkers (Divers) en soms door een partij- of
raadslid. In 2018 is aan [de activiteiten van] de wijkraad o.a. aandacht besteed
in het Brabants Dagblad, de huis-aan-huisbladen Bossche Omroep en Stadsblad
en in de gemeentelijke uitgave Wijkgericht Werken Maaspoort.
Naast regelmatig overleg met de wijkmanager is er het afgelopen jaar contact
geweest met de wijkwerkers, de wijkagenten en met andere gemeentelijke
diensten, zoals de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte.
Wijkraad Maaspoort heeft begin februari een kennismakingsgesprek gehad met
bestuur van Het Roze Huis ’s-Hertogenbosch dat door, voor en met holebi’s en
transgenders is opgezet.
Er is vervolgcontact geweest met bezorgde buurtbewoners over de toename
van geluidsoverlast van het spoor en het bedrijventerrein rond Larenweg.
Wijkraad Maaspoort was op 27 februari 2018 aanwezig bij de bijeenkomst van
de Seniorenraad met politieke partijen uit ’s-Hertogenbosch met als thema
“seniorvriendelijke gemeente” om hiervoor aandacht te vragen en de partijen
bewust te maken van hun verantwoordelijkheden voor het realiseren daarvan.
Stichting Wijkraad Maaspoort
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Begin februari is met een lid van comité Gebied Spoorzone Maaspoort en actiegroep Goederentreinen Nee uitvoerig gesproken over de notitie Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel en de daaropvolgende Milieu
Effect Rapportage.
Wijkraad Maaspoort was 4 april 2018 aanwezig bij de daarover door ProRail
georganiseerde informatieavond, omdat dit ook betekent dat er meer treinen
over de spoorbrug van Maaspoort naar Hedel zullen gaan rijden. De zienswijze
van de wijkraad, geformuleerd in de extra bestuursvergadering van 16 april
2018, is vervolgens via mail en het speciale internetplatform ingediend.
De gemeente is in april bezig geweest met het maken van de Groene Kaart met
daarop aangegeven waardevolle bomen en structuurbomen, waarop de regels
van het bomenbeleidsplan van toepassing zijn. Wijkraad had in overleg met
Stichting Houd De Saren Groen geen commentaar op deze inventarisatie.
In april en mei hebben wij de slechte of niet bezorging van Bossche Omroep bij
zowel de gemeente (denk aan gemeentepagina) als de manager van Bossche
Omroep aangekaart. Een en ander had te maken met gebrek aan bezorgers,
maar intussen is dit probleem opgelost. Op ons verzoek wordt voortaan ook
een stapel exemplaren bij supermarkt Jumbo Lokerenpassage neergelegd.
Na de vorig jaar gehouden enquête over de aanpak van hondenpoep in onze
wijk, worden sinds mei 2018 op vier locaties de ideeën van bewoners getest
om overlast van hondenpoep te verminderen. Dit “SHIT! uit de Maaspoort”
project wordt door de wijkraad met grote interesse gevolgd en de resultaten
van de diverse proefopstellingen zullen in 2019 met ons worden geëvalueerd.
Wijkraad was met vertegenwoordigers van ouderengroepen op 28 juni 2018
aanwezig bij een gedachtewisseling over eenzaamheid in Maaspoort en
meteen bespreking van een voorstel over de aanpak daarvan met de groep
professionals die de afgelopen periode regelmatig sprak over ouderen, ouder
worden en eenzaamheid. Deze werkgroep ouderen Maaspoort bestaat uit de
zorgmanager van gezondheidscentrum Maaspoort, het ouderenwerk van
Divers, de praktijkondersteuners van enkele huisartsen, GGD gezondheidsvoorlichting, de mantelzorgconsulente van Divers, het sociaal wijkteam
Maaspoort en het wijkwerk Welzijn Divers.
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Wijkraad was op 2 oktober aanwezig bij de door de gemeente georganiseerde
informatiebijeenkomst over het bomenplan voor het Van Zwietenpark.
Wijkraad was neutraal (er waren immers voor- en tegenstanders binnen
Maaspoort) en heeft geconcludeerd dat de gemeente de bomenkapprocedure
juist heeft uitgevoerd, maar dat de communicatie naar en met wijkbewoners
aanzienlijk beter had gekund.
De wijkraad heeft gesprekspunten geïnventariseerd voor een kennismakingsgesprek met nieuwe wethouder Roy Geers, gepland voor 23 november 2018.
Vanwege een onverwacht ingelast overleg met het college van B&W moest dit
gesprek door dhr. Geers worden uitgesteld tot 18 januari 2019.
Een centraal ontmoetingspunt in de wijk blijft volgens de wijkraad essentieel.
In 2018 werden vervolggesprekken gevoerd met de gemeente, de wijkmanager
en het bestuur van de Stichting Sociaal Culturele Centra ’s-Hertogenbosch over
de vertraagde renovatieplannen van Sociaal Cultureel Centrum De Schans.
Deze renovatie staat nu gepland vanaf voorjaar 2019, hetgeen de wijkraad
vanzelfsprekend ook goed zal volgen.

Terugkoppeling aandachtspunten 2018
Vanaf maart 2018 werd externe opslagruimte aan de Larenweg gehuurd voor
materialen van zowel Bewonersadviesgroep Maaspoort en de wijkraad, want
SCC De Schans (de vaste vergaderlocatie) kwam zelf ruimte te kort.
De huurkosten hiervan worden gelijkelijk gedragen door BAG en wijkraad.
Het wijkraadlogo werd geprofessionaliseerd door een ontwerper uit Maaspoort
zodat dit beter leesbaar is op spandoeken e.d. Dit nieuwe logo prijkt sinds
maart 2018 op alle wijkraaduitingen. Voor een betere herkenbaarheid
beschikken de bestuursleden nu ook over kleding met het wijkraadlogo.
Misschien 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 het afgelopen jaar regelmatig hoorden van andere organisaties,
die actief zijn in Maaspoort.
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Aandachtspunten 2019
Bekendheid van de wijkraad is essentieel, dus communicatie blijft ook voor het
komende jaar een belangrijk aandachtspunt.
Het blijkt moeilijk om alle wijkbewoners te bereiken met name de mensen die
niet over internet beschikken. Om begrijpelijke redenen van privacy kan de
gemeente geen namen/adressen verstrekken, dus wijkraad is grotendeels
afhankelijk van huis-aan-huisbladen en eigen posters, flyers, spandoeken etc.
Onze website wordt gemiddeld door zo’n 1.000 bezoekers per maand bekeken.
Onze facebookpagina werd op 31 december 2018 door 312 personen geliket en
door 339 personen gevolgd en dit aantal groeit nog wekelijks.
Regelmatige plaatsing van berichten ook op deze sociale media blijft belangrijk.
Om wijkbewoners te attenderen op activiteiten - niet alleen van de wijkraad
maar ook andere niet commerciële evenementen - in de wijk , heeft de
wijkraad gepleit voor informatieborden bij de toegangswegen van de wijk,
maar dat is door de gemeente nog niet toegestaan. Dit onderwerp zal opnieuw
worden geagendeerd in het bewonersradenoverleg van maart 2019.
De klankbordgroep Ontsluiting Oostelijke Gemeentedelen ’s-Hertogenbosch
heeft het afgelopen jaar een aantal mogelijke maatregelen besproken.
Wijkraad Maaspoort als lid van de KBG wil de wijkbewoners hierbij betrekken,
omdat een van die mogelijke oplossingen de Maaspoort raakt. Dit zal hoofdonderwerp zijn voor de eerste openbare wijkraadbijeenkomst in 2019.
Wijkraad is van mening dat er voorzieningen en woningen nodig zijn voor de
groeiende groep ouderen in Maaspoort, zodat mensen oud kunnen worden in
hun eigen wijk. De presentatie die afgelopen jaar hierover aan de seniorenraad
is gegeven zou een uitgangspunt kunnen zijn om hierover met wijkbewoners in
gesprek te gaan tijdens een volgende openbare wijkraadbijeenkomst.
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