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1. Inleiding
De wijk Maaspoort is halverwege de jaren zeventig ontstaan, doordat de stad ’sHertogenbosch in noordelijke richting is doorgegroeid. In de jaren ’80 en ’90 kreeg de wijk
zijn huidige vorm. In 2020 woonden er ongeveer 16.500 inwoners. De leeftijdsopbouw van
de inwoners is ongeveer gelijk aan dat gemiddeld is ’s-Hertogenbosch. Ongeveer zeven op
de tien woningen is een koopwoning.
Uit onderzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch over 2016-2018 blijkt dat de wijk zich
gemiddeld ontwikkeld ten opzichte van de andere wijken in ‘s-Hertogenbosch. Twee thema’s
– zorg en leren – ontwikkelden zich minder gunstig. Dit wordt onder meer zichtbaar uit een
goede score op de veiligheidsindex en ervaren bewoners relatief weinig sociale overlast in
hun buurt. Daarnaast hebben weinig huishoudens een inkomen onder de lage
inkomensgrens (5,4%). De tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen en
speelmogelijkheden voor kinderen is hoog. Over de voorzieningen voor ouderen zijn de
bewoners minder tevreden dan gemiddeld.
In 2020 vonden er weinig tot geen projecten en activiteiten plaats in Maaspoort ten gevolge
van de Lockdown. Dit in verband met de corona-crisis.
2. Stichting Wijkraad Maaspoort
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. De Stichting Wijkraad Maaspoort komt voort uit de wijktafel Maaspoort.
Dit is het vijfde jaarverslag van de Stichting Wijkraad Maaspoort en beslaat het kalenderjaar
van 1 januari tot en met 31 december 2020.
De Stichting Wijkraad Maaspoort heeft als doel de belangen van de bewoners van de wijk
Maaspoort in de gemeente ’s-Hertogenbosch te behartigen. Zij stelt zich ten doel de
leefbaarheid in de wijk op een positief en verantwoord peil te houden.
Leefbaarheid kenmerkt zich in de openbare ruimte via een actief beheer van het groen,
straten en gebouwen. Belangenbehartiging vindt plaats via intensief overleg met haar
partners: de gemeente, het welzijnswerk, politie, vrijwilligersorganisaties en relevante
partners in dit verband. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer overleg te
organiseren tussen wijkbewoners over onderwerpen die spelen in de wijk, coördineren en
organiseren van activiteiten die het leefklimaat en de leef kwaliteit in de wijk bevorderen.
Waarbij de focus ligt op het bevorderen van het welzijn en de sociale cohesie. Nogmaals: ten
gevolge van de corona-crisis waren deze activiteiten maar zeer beperkt mogelijk. Daarnaast
geeft de Stichting Wijkraad Maaspoort gevraagd en ongevraagd advies aan het
gemeentebestuur over zaken van enige importantie die de wijk rechtstreeks betreffen.
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3.Beleidspunten Stichting Wijkraad Maaspoort 2020.
Het wijkraadbestuur heeft voor 2020 en verder de volgende beleidspunten vastgesteld.
De insteek voor het bestuur is een beter contact met de buurten en bewoners tot stand te
brengen en op een aantal beleidsvelden actief te sturen waardoor in samenwerking met de
wijkmanager en/of het college van burgemeester en wethouders onze wijk zichtbaar
verbetert.
Hier de onderwerpen waar het bestuur actief op wil sturen en via burgerparticipatie gaat
proberen invloed uit te oefenen.
Op 7 oktober 2019 is een openbare wijkraad vergadering door ons georganiseerd met als
onderwerp ‘Veiligheid’. De aanwezige burgemeester ging toen in op de 5 belangrijkste
uitkomsten van een gehouden enquête waar 1500 bewoners aan meededen, een hoog
aantal waar we trots op zijn.
De uitkomsten waar de inwoners zich in de enquête de grootste zorgen over maakten
waren:
1. Verkeersveiligheid;
2. Hangjongeren /-overlast;
3. Auto-inbraken;
4. Woninginbraken;
5. Sociale cohesie (o.a. verloedering).
Deze punten hebben nog steeds prioriteit binnen de wijkraad.
In samenwerking met ketenpartners als de gemeente, politie, wijkmanager, wijkraad en
jongerensociëteit zijn deze onderwerpen opgepakt om een actieplan op te stellen waar de
ketenpartners actief de komende jaren vanaf 2020 op gaan inzetten.
Wij zullen de inwoners van de vorderingen op de hoogte houden via de website en
facebookpagina.
Communicatie
De vorige alinea is een ‘bruggetje’ naar het onderwerp communicatie. Een onderwerp van
belang voor iedereen waar die woont of werkt.
Maar ook belangrijk tussen organisaties in onze wijk onderling. Veel kan beter, dit kan ons
allemaal ten goede komen op het punt van sociale cohesie, of te wel samenhang in de
buurten van ons. We kunnen wel een aanbod hebben van activiteiten, maar dan moet dit
wel onder de aandacht worden gebracht. Dit kan via een goede communicatie en kan de
inwoner, jong, oud of van een doelgroep hier actief op inspelen. Door middel van onze
Website, Facebook-pagina en een op te starten maandelijkse digitale nieuwsbrief willen we
graag iedereen bereiken.
Onze doelstelling, dat wij gebruik kunnen maken van de INFO-borden bij de entrees van
onze wijk blijft een belangrijk punt en hopen wij te behalen.
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Ouderen
De wijkraad werkt hierbij samen met de verschillende ouderenorganisaties in de wijk, als de
KBO, Ouderen voor Ouderen en Ouderen Sociëteit Maaspoort.
De wijkraad pleit voor uitbreiding van het aantal seniorenwoningen in de wijk, zo mogelijk
gekoppeld aan (kleine) verzorgingscentra, zodat mensen veilig en kwalitatief goed oud
kunnen worden in hun eigen wijk.
De leefbaarheid voor (eenzame) ouderen en de veiligheid in en om huis blijft een belangrijk
speerpunt voor de wijkraad en de ketenpartners. Dit werd opnieuw duidelijk tijdens de
corona-crisis in 2020.
Jeugd
In onze wijk de Maaspoort wonen veel gezinnen met jonge kinderen en jeugdigen die het
middelbare onderwijs volgen. Voor de jonge jeugd moet een gezellig aanbod van activiteiten
in buurthuizen zijn, net als een goed aanbod van veilige speelattributen in de openbare
ruimte.
Voor de jeugdigen die het middelbare onderwijs volgen, bestaan activiteiten in buurthuizen
en jongerensociëteit De Poort. Gekwalificeerde jongerenwerkers bieden dagelijks, wekelijks
en maandelijks een aantrekkelijk aanbod van activiteiten. Door de corona-crisis was dit
aanbos echter zeer beperkt.
Dit uitdragen is ook een activiteit dat vanuit communicatie snel de weg richting de
doelgroepen kan vinden.
Milieuaspecten voor een Leefbaar Maaspoort:
Stankoverlast
De wijk Maaspoort had het afgelopen jaar regelmatig ernstige last van stankoverlast. Deze
stank is afkomstig van de afvalzuivering bij Treurenburg. Het bestuur van de wijkraad heeft
de waterafvalzuivering hierop regelmatig aangesproken en heeft hierover overleg gevoerd
met de directie van het bedrijf. Deze gaf daarbij aan met een ingrijpende renovatie bezig te
zijn en zegde verbetering toe op korte termijn.
Openbare ruimte
Prettig in je buurt wonen staat en valt in de regel of de bestrating van de wegen en het
groen in orde zijn.
Bestrating/verlichting.
De Maaspoort maakt deel uit van een groot fietsnetwerk van de stad met afzonderlijke
fietspaden, waarnaast vaak een trottoir/voetpad ligt. Ook de straatverlichting maakte hier
deel van uit. Ongelijke stenen of omhoog stekende boomwortels op fietspaden en trottoirs
zijn te veel terug te zien in het straatbeeld. Dit kan niet wachten totdat iemand van de
gemeente dit opvalt.
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Openbaar groen.
In ’s-Hertogenbosch is veel groen en waterpartijen (gras, bomen, struiken, sloten), waardoor
de Maaspoort ruim van opzet is en het hierdoor plezierig wonen is. Onderhoud en het
voorkomen van ongewenst groen op kruisingen is belangrijk.
De Wijkraad heeft voorgesteld deze onderwerpen in een halfjaarlijkse buurtscan op te
nemen. Bekende klachten kunnen op die manier onder de aandacht worden gebracht. De
wijkmanager heeft zich uitgesproken hiervan voorstander te zijn. Planning van deze scan zal
zo mogelijk in 2021 plaatsvinden.
Daarnaast moeten ad hoc onderwerpen na melding snel worden opgepakt. Letsel oplopen is
geheel niet leuk, maar een aansprakelijkheid met financiële consequenties richting de
gemeente betalen we met zijn allen.
Buurttoezicht.
De mensen van buurttoezicht zijn de ogen en de oren in onze wijk de Maaspoort. Ons idee is
vanaf 2021 actief met deze afzonderlijke organisatie in onze wijk samen te gaan werken. Dit
is onze input om (actueel) te weten wat zich in welke buurt van onze wijk afspeelt.
Maaspoort redt levens.
Hieronder valt het AED-apparaat, de dekkingsgraad, zichtbaarheid en de opleiding. Dit wordt
wel ondersteund vanuit de gemeente, maar dit blijkt niet de schoonheidsprijs te verdienen
en wordt onvoldoende naar onze eigen expertise geluisterd. Het gaat om mensenlevens in
de Maaspoort en is een waardevol onderwerp om ons hierop in te zetten.
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4. 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.
Er is een speciale werkgroep Maaspoortkwis die de wijkkwis organiseert en uitwerkt. De
bedoeling is dat deze “Maaspoort Wijkkwis” elk najaar wordt georganiseerd. Door deze
werkgroep is ook de kerstquiz voorbereid als onderdeel van de kerstbijeenkomst voor
vrijwilligers.
Ten gevolge van de corona-crisis zijn de activiteiten van de wijkkwis in 2020 stilgelegd. De
bedoeling is nu om de wijkkwis in oktober 2021 wel door te laten gaan.
In het afgelopen jaar is ons medebestuurslid John van Koningsbrugge overleden en nam
Xandra Bartels afscheid als bestuurslid. Zij was ruim 5 jaar actief binnen het dagelijks bestuur
van de Wijkraad Maaspoort als penningsmeester en secretaris. Xandra stond aan de wieg
van de wijkraad. Als lid bereidde zij in in april 2016 de transitie van wijktafel naar wijkraad
voor en vormde samen met Leo van Balen en John de Roij het eerste officiële bestuur van de
Stichting Wijkraad Maaspoort.
Het dagelijks bestuur was op 31 december 2020 als volgt samengesteld:
Kees Hettinga (voorzitter)
Jan van Beusekom (vicevoorzitter)
Fritz Spliethoff (secretaris)
Paul Walgering (penningmeester)

Abdijenbuurt
Staatsliedenbuurt
Het Zilverpark
buurt Maasoever

Het algemeen bestuur bestond op 31 december2020 uit:
Kees Hettinga (voorzitter)
Jan van Beusekom (vicevoorzitter)
Fritz Spliethoff (secretaris)
Paul Walgering (penningmeester)
Peter van den Bergh
Ad Kreemers
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5. Belangrijkste Activiteiten 2020.
Bestuursvergaderingen.
Het algemeen bestuur van de wijkraad kwam bijna maandelijks (digitaal) bij elkaar, met
uitzondering van de zomerperiode. Het dagelijks bestuur is in 2020 als dagelijks bestuur niet
bij elkaar geweest. Ad hoc vond email en telefonisch overleg plaats.
De bestuursvergaderingen werden te weinig bijgewoond door de wijkmanager, Ronnie van
Gaal. Ten gevolge van de corona-crisis werd er met hem voornamelijk email- en telefonisch
contact onderhouden ten aanzien van de lopende zaken en activiteiten binnen de wijk.
Openbare Wijkraad bijeenkomsten.
In 2020 werden door de Wijkraad Maaspoort geen Openbare Wijkraadbijeenkomsten
uitgeschreven.
Wijkkwis Maaspoort.
In 2020 werd er geen Wijkkwis Maaspoort georganiseerd. De Werkgroep Maaspoort Kwis
heeft in verband met de Coronabeperkingen de Wijkkwis voor oktober 2020 afgelast. In
2021 wordt bekeken wanneer de Wijkkwis in Maaspoort kan worden georganiseerd.
Maaspoort redt levens
Maaspoort is door inzet van het wijkbudget nu AED (Automatische Externe Defibrillator)
dekkend. Overal is binnen een schaal van 500 meter een AED in de openbare ruimte
bereikbaar.
‘Jeukrupsen verdwijnen waar nestkastjes verschijnen’
De wijk Maaspoort werd in de zomer van 2019 geplaagd door een grote hoeveelheid
eikenprocessierupsen. Het aantal meldingen van overlast bleef groeien. Experts voorspelden
dat de plaag in 2020 groter kan worden. Dat was de reden waarom de wijkraad samen met
de gemeente ’s-Hertogenbosch de overlast in 2020 zelf ook proberen te beperken door het
in vroege voorjaar van 2020 plaatsen van vijftig speciale mezennestkastjes.
Bewoners konden zich voor deelname aan dit project aanmelden bij de wijkraad.
Door deze vogelhuisjes op te hangen in de wijk nam naar verwachting het aantal kool- en
pimpelmezen toe. De mezen eten de rupsen op en zorgen zo voor een natuurlijke en
milieuvriendelijke manier van bestrijden. Er is berekend dat een paartje kool= of
pimpelmezen in de weken dat het zijn jongen voert zo’n 7.500 rupsen en insecten vernietigt.
Door zo’n nestkasje in een omgeving met eikenbomen te plaatsen help je de vogels niet
alleen de broedperiode door, maar haal je gelijk een hele familie “processierupsverslinders”
naar je buurt.
Het resultaat was dat er in de zomer van 2020 duidelijk minder rupsen aangetroffen werden.
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Bloedprikpost JBZ in De Schans.
Ten gevolge van de corona-beperkingen werd in april 2020 de Wijkraad Maaspoort
onaangenaam verrast door de plotselinge verplaatsing van de prikpost in het Sociaal
Cultureel Centrum De Schans in Maaspoort naar de Maaspoort Sport en Events locatie aan
de Marathonlaan. Deze verplaatsing leidt tot ongemak voor bewoners omdat de nieuwe
locatie decentraal in de wijk ligt en minder goed te bereiken is met openbaar vervoer. De
afstand tussen deze nieuwe locatie en de bestaande prikpost in Noord aan de St Teunislaan
is kleiner dan tussen de Schans en de St Teunislaan, waardoor de spreiding van prikposten
slechter wordt.
De wijkraad heeft daarop contact gezocht met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’sHertogenbosch en media-aandacht gezocht en gekregen. De prikpost is sinds oktober 2020
weer voor een aantal dagen per week gevestigd in De Schans.
Summer Vibes
De wijk Maaspoort stond in het derde en vierde weekend van augustus in het teken van de
Maaspoort Summer Vibes. Een groot zomerprogramma met een knipoog naar de Boulevard
op de Parade en de open dagen van sportverenigingen. Op het programma stonden zeventig
kleinschalige activiteiten op zes locaties. Onderdelen op het gebied van onder meer sport,
muziek, zang, dans, recreatief bewegen, verkennen, leren, ontspannen en verbinden en
natuurlijk diverse activiteiten voor kinderen. Iedereen kon gratis meedoen. Van twee jaar tot
honderd jaar. De Maaspoort Summer Vibes waren georganiseerd van vrijdag 14 augustus tot
en met zondag 16 augustus en van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus.
Initiatiefnemers waren Wijkraad Maaspoort en de Bewoners Advies Groep Maaspoort (BAG).
Het idee was om de mensen in de wijk in de coronatijd op twee manieren te ondersteunen.
We wilden bewoners die vanwege de coronacrisis niet met vakantie gaan iets leuks bieden
en aan de andere kant verenigingen en zelfstandigen een steuntje in de rug geven. Iedereen
die iets organiseerde, kreeg 150 euro per activiteit met een maximum van zes activiteiten.
Een gebaar, zeker in moreel opzicht. Aan de andere kant was het verbindende effect van
Maaspoort Summer Vibes niet te onderschatten. En aan verbinding hebben veel mensen nu
echt behoefte.”
Maaspoort Summer Vibes was een uniek gebeuren. Veel mensen hadden het deze zomer
moeilijk. Sommigen kunnen niet met vakantie. De Wijkraad en de BAG wilden op deze wijze
iedereen ondersteunen en wellicht kan deze activiteit uitgroeien tot een jaarlijks
terugkerend festijn.
De kosten worden gedragen door subsidie uit het Wijk- en Dorpsbudget van de Maaspoort.
Daarmee kan de organisatie alle activiteiten aanbieden.
De zes locaties van de Maaspoort Summer Vibes waren het Burgemeester Van Zwietenpark,
de Maasoevers vanaf de spoorbrug bij Treurenburg, het sportspeelpark nabij basisschool ’t
Schrijverke, het speelpark naast de basisscholen Merlijn en De Bron, het voetbalveld het
Gele Plein aan Eemland/Landstrekenlaan en Sociaal Cultureel Centrum De Schans.
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Fotowedstrijd
Als alternatief voor de Wijkkwis werd een actie met ‘vakantiefoto’s in corona-tijd’ gestart.
Hierbij konden inwoners hun inzending opsturen. Er werden 3 prijzen toegekend. De
winnende foto’s werden gepubliceerd op de website van de wijkraad.
JC. de Poort.
Het definitieve besluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de subsidievermindering aan
De Poort overviel het bestuur va de wijkraad. Het bestuur van De Poort heeft daarom een
duidelijke visie uitgewerkt. In deze visie werd uitgegaan van een bredere inzet voor de wijk
Maaspoort en daarbuiten. Hiertoe behoorden ook activiteiten voor ouderen in de wijk. Deze
bijgestelde visie heeft de ingetrokken subsidie niet ongedaan kunnen maken, evenals het
ongedaan maken van het uitplaatsen van 2 jongerenwerkers (Farent).
Het bestuur van de wijkraad Maaspoort heeft daarbij duidelijk voor een volledige
voortzetting van de werkzaamheden gepleit. Evenals voor een brede inzet van De Poort in
de wijk Maaspoort en kent zichzelf daarin ook een rol toe. Het bestuur van de wijkraad
Maaspoort heeft daarvoor activiteiten ingezet via de pers en andere media. Helaas heeft dit
niet geleid tot een andere visie bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wel is er een nieuw
bestuur aangetreden bij JC de Poort.
Contacten en overleg
Wijkraad Maaspoort was frequent aanwezig bij het door de gemeente ’s-Hertogenbosch
georganiseerde kwartaaloverleg van Bewonersraden.
Daarnaast maakt de Wijkraad Maaspoort deel uit van de klankbordgroep Burgerwindpark A2
Lage Rooijen (gemeente Maasdriel) en Windmolendpark De Rietvelden (gemeente ’sHertogenbosch).
Er is sprake van frequent contact tussen de Wijkraad Maaspoort en organisaties binnen de
wijk als Maaspoort Kids, ouderenorganisaties in de wijk, als de KBO, Ouderen voor Ouderen
en Ouderen Sociëteit Maaspoort.
Daarnaast vond overleg en bezoek plaats aan de waterzuiveringsinstallatie (i.v.m. grote
stankoverlast) en de afvalophaaldienst in verband met de wijzigingen bij de ophaaldienst
Communicatie
De wijkraad hecht veel waarde aan een goede communicatie met de bewoners in
Maaspoort. Het blijft moeilijk om alle wijkbewoners te bereiken met name de mensen die
niet of weinig gebruik maken van internet. Om begrijpelijke redenen van privacy kan de
gemeente geen namen en adressen verstrekken, dus is de wijkraad grotendeels afhankelijk
van huis-aan-huisbladen, eigen posters, flyers, spandoeken etc.
De website van de wijkraad is een centraal punt waar informatie over de wijkraad te vinden
is. Daarnaast is de website het punt waar mensen digitaal terecht kunnen voor nieuws over
de wijkraad en over onderwerpen die spelen in de wijk. Onze website wordt gemiddeld door
vele bezoekers per maand bekeken.
Onze facebookpagina had per 31 december 2020 393 vaste volgers en 313 likes. Hetgeen
resulteert in 75 – 350 lezers per bericht. Dit aantal groeit nog.
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Onze website mocht zich in 2020 verheugen op 12.633 bezoekers en die genereerden
406.383 hits.
Regelmatige plaatsing van berichten ook op deze social media blijft daarom belangrijk.
In 2021 zal de aangekondigde Nieuwsbrief vanuit de website van start gaan.
Naast de eerder genoemde berichten in de pers beschikte de wijkraad over een
spandoekframe dat was geplaatst aan de buitenmuur van SCC De Schans en goed zichtbaar
voor de bewoners vanaf de Maaspoortweg. Hoewel er een toestemmingsvergunning
bestond is dit frame door de gemeente als ‘niet voldoen aan de normen’ beoordeeld en
verwijderd. Daarbij ontving de wijkraad een toezegging dat het frame zou worden aangepast
en geplaatst. Naar verwachting zal dit in begin 2021 plaatsvinden. Voor de wijkraad is het
kunnen plaatsen van dit spandoek cruciaal voor de communicatie met de bewoners van
Maaspoort.
SCC De Schans.
Een centraal ontmoetingspunt in de wijk blijft volgens de wijkraad essentieel.
Vooral door de corona-beperkingen werd De Schans voor maanden gesloten. Een
tegenvaller voor veel bewoners, waaronder veel senioren.
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6. Beleidspunten 2021
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-aanhuisbladen en eigen posters, flyers, spandoeken etc.
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 in
handen van een commercieel bedrijf gegeven. De wijkraad heeft de voorlopige toestemming
om hiervan tegen een vergoeding gebruik te maken.
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 thema was het hoofdonderwerp van een van de Openbare
Wijkraadbijeenkomsten in 2019. Ook in 2020 zal de wijkraad de ontwikkelingen blijven
volgen en waar daartoe redenen zijn hierover de bewoners informeren en met hen
bespreken.
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 in 2019 hierover aan de seniorenraad is gegeven zou een uitgangspunt
kunnen zijn om hierover met wijkbewoners in gesprek te gaan tijdens een volgende
openbare wijkraadbijeenkomst.
In samenwerking met ketenpartners als de gemeente, politie, buurtpreventieteam,
wijkmanager en jongerencentrum De Poort wil de wijkraad in 2021 een aantal onderwerpen
oppakken in het kader van ‘veiligheid en veilig voelen’. Deze onderwerpen betreffen onder
meer: verkeersveiligheid, hangjongeren /-overlast, auto-inbraken, woninginbraken en
sociale cohesie (o.a. verloedering). Hiervoor zal een actieplan worden opgesteld en de
bewoners geïnformeerd.
Daarnaast overweegt de wijkraad extra aandacht en inspanning geven aan de communicatie
met de bewoners, de openbare ruimte, het openbaar groen en de doelgroep ouderen. Dit
laatste in samenwerking met de verschillende ouderenorganisaties in de wijk, als de KBO,
Ouderen voor Ouderen en de Ouderen Sociëteit Maaspoort.
In 2019 heeft de wijkraad het initiatief genomen om Duo-fietsen naar de wijk te halen. Met
de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om bewoners die slecht ter been zijn een ‘ritje’ te
verzorgen of samen met de vrijwilliger zelf boodschappen te doen of activiteiten in de wijk
te bezoeken. In 2021 zal de Duo-fiets een vaste plek krijgen in SCC De Schans.
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