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1.0 VOORWOORD VOORZITTER (2015)
De doelstelling van de wijkraad is: het in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de
wijk Hintham behartigen van de belangen van de wijk in de sfeer van het welzijn van de wijk en zijn
bewoners.
De wijkraad tracht dit doel te verwezenlijken door o.a., het al dan niet op verzoek uitbrengen van
adviezen aan de gemeente over aangelegenheden, die de wijk Hintham en de aan-grenzende
gebieden betreffen. Het uitgangspunt van de wijkraad is, dat het overleg met de gemeente over
adviezen van de wijkraad in goede sfeer plaatsvindt, waarbij elkaars verant-woordelijkheden en
uitgangspunten worden gerespecteerd.
De wijkraad volgt daartoe nauwlettend – nu en op termijn – het gemeentebeleid en het beleid van de
politieke partijen.

Draagvlak & Communicatie in 2015
Ten aanzien van het draagvlak en communicatie in 2015 voor de wijkraad kan worden aangegeven:
- dat conform de voorgaande jaren er in 2015 tweemaandelijks een openbare wijkraadvergadering
heeft plaatsgevonden en tweemaandelijks een besloten wijkraadvergadering, alleen voor
wijkraadsleden. In de vakantiemaanden juli en augustus hebben geen vergaderingen
plaatsgevonden. De openbare vergaderingen werden redelijk tot goed bezocht door wijkbe-woners.
Bij bijna elke wijkraadvergadering is de wijkmanager Paul Hilgers of diens collega Jan Poelstra
aanwezig geweest. Door bezuinigingen bij het Brabants Dagblad hebben we in 2015 bij de openbare
wijkraadvergaderingen weinig verslaggevers mogen begroeten.
- dat het besprokene tijdens de openbare wijkraadvergadering door de wijkraad is gepubli-ceerd op
onze website www.wijkraadhintham.nl en in het wijkblad De Hint, dat 6 x per jaar bij alle bewoners
wordt bezorgd.
- dat de wijkraad vanaf 2008 middels een professionele website de wijkbewoners op de hoogte
brengt en houdt van wijkraadszaken en hetgeen is in de wijk gaande is.
- dat de wijkraad contact onderhoudt met de jongeren in de wijk via Divers en met de Stich-ting
Jeugdbelangen Hintham Projects (SJHP) in de persoon van John Kivits.
- dat de wijkraad in 2015 weer acte de présence heeft gegeven c.q. zelf medeorganisator is geweest
bij wijkevenementen en bijeenkomsten zoals:

* de oprichting in het voorjaar van 2014 van de commissie Wij(k) Hintham, een enthousiaste groep
wijkbewoners, die zich bezig gaat houden met de “zorgzame wijk”. In 2015 hebben verschillende
bijeenkomsten plaatsgevonden van de Initiatiefgroep om te komen tot daad-werkelijke acties. Een er
van is de opening van Het Loket in De Biechten, een ruimte waar op dinsdagochtend en
donderdagmiddag vrijwilligers mensen informeren/adviseren. De werkgroep De Ontmoeting heeft in
het najaar een enquete uitgezet om te komen tot een Netwerkbijeenkomst in Hintham. De werkgroep
Onderlinge hulp is nog zoekende.

* de oprichting/deelname aan de Maatschappelijke Agenda Zuid-Oost en Hintham, die onder het
motto “Leren van elkaar” wil komen tot een Sociaal Netwerk in dit stadsdeel. Gestreefd wordt om
straks een aantal wijkbewoners hierbij te betrekken. Er hebben door het jaar enige bijeenkomsten
plaatsgevonden onder leiding van het Bureau Fraey. Op 26 maart 2015 heeft een goed bezochte
bijeenkomst in “In de Roos” plaatsgevonden. Door het opheffen van wijkplatform Oost in het najaar
2015 is de voortgang van het project onzeker geworden.

* onze medewerking toegezegd aan het Sociaal wijkteam van de gemeente voor het stads-deel
Zuid-Oost en Hintham, dat medio 2014 van start is gegaan en een verdere uitloop heeft gekregen in
2015.

* de deelname op 30 augustus 2015 aan “Hintham Bruist”, waar de wijkraad en de commissie
Wij(k) Hintham zich hebben gepresenteerd met een kraampje bij De Biechten; de belangstelling viel
wat tegen door een windstille dag en de tropische temperaturen.

* de wijkraad heeft in het voorjaar en najaar van 2015 een Groen/Snoeidag gehouden, die erg veel
wijkbewoners op de been heeft gebracht, om het “groen” bij hun woningen aan te pakken en het
gesnoeide naar verzamelpunten te brengen, waar de gemeente het heeft opgehaald. Dit is voor
wijkbewoners een erg gewaardeerde activiteit van de wijkraad.

* aanwezig geweest bij informatieavonden in voorjaar 2015 m.b.t. voorgestelde bouwactivi-teiten
op het terrein het Jan Sluytercomplex, dat is gelegen tegen het IJzeren Kind. Met name de
verkeersafwikkeling is een punt van aandacht.

* het Seniorencafé van de wijkraad heeft elke maand, behalve in augustus twee maal per maand
een het seniorencafé georganiseerd, met een opkomst van ca. 30-40 personen. In november 2015
is met succes een Bingo gehouden.
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* het Seniorencafé heeft met medewerking van De Biechten op 17 december 2015 een zeer
geslaagd Kerstdiner voor de wijk georganiseerd voor ruim 100 deelnemers.
- Met de gemeente, vooral via de wijkmanager dhr. P. Hilgers / Jan Poelstra, hebben regelma-tige
contacten plaatsgevonden over beleid m.b.t. het welzijn van de wijk; ook met de Politie.
- Tijdens de bijeenkomsten van de gezamenlijke wijkraden van de gemeente  ’s-Hertogen-bosch (4 x
p/j) in het wijkgebouw De Stolp geeft de wijkraad Hintham haar visie op zaken, die bij meerdere
wijkraden spelen. Ook neemt de wijkraad Hintham deel aan een aantal bijeenkomsten van de
Rosmalense wijkraden. In december 2015 is de wijkraad gevraagd zitting te nemen in een
omwonendenoverleg m.b.t. het vestigen van een AZC op Landgoed Coudewater.
- De bouw van 4 windmolens langs het Maximakanaal heeft bewoners van de wijk Hintham in actie
gebracht i.v.m. te constateren horizonvervuiling en mogelijk geluidsoverlast. In 2015 hebben we als
wijkraad de procedure gevolgd, echter er is weinig voortgang geboekt; dit in 2016 in de gaten te
houden.
Daarnaast reageert de wijkraad op signalen van wijkbewoners en/of instanties m.b.t. door hen
geconstateerde misstanden. Middels overleg met partijen wordt dan getracht tot een bevredigende
oplossing te komen. Wij streven er naar om ook weer in 2016 met partijen te kunnen samenwerken
en de gewenste doelstellingen te bereiken.
De gemeente heeft in 2015 een beleid uitgezet, waarbij de bewoners van een wijk eerder en meer
betrokken worden bij projecten in de wijk. Er komt een totaalbedrag van € 900.000,= (alle bestaande
subsidies) ter beschikking. In 2017 wordt het beleid effectief. Als wijkraad zullen we het aanbod
samen met wijkbewoners graag gaan oppakken.
Helaas heeft Henk Nijland begin 2015 moeten stoppen met zijn functie als secretaris van de wijkraad
i.v.m. zijn werkzaamheden bij Rosmalens Belang en het zijn van commissielid / niet raadslid. Hij
gaat zich wijden aan de gemeentepolitiek. Wij danken Henk voor zijn grote inzet voor de wijkraad.
Door Wim Spermon is het secretariaat overgenomen en we hebben Richard de Leeuw bereid
gevonden om de vergaderingen van de wijkraad te notuleren. In juli 2015 heeft Harke Tuinhof het
penningmeesterschap overgenomen van Jan Kielman. Wij danken Jan voor zijn jarenlange inzet
voor de wijkraad.
Daar zowel de voorzitter en de secretaris a.i. ca. 30 jaren in het bestuur van de wijkraad Hintham
hebben gefunctioneerd, hebben beiden aangegeven eind december 2015 te willen stoppen als
bestuurder. In het wijkblad De Hint zijn in 2015 een paar maal met succes oproe-pen geplaatst voor
een nieuwe voorzitter en secretaris. In januari 2016 gaat Marja van Noort de nieuwe voorzitter
worden en Stefan Westing gaat het secretariaat overnemen.
Wij danken bij dezen onze wijkmanager Paul Hilgers / Jan Poelstra en de wijkteamleider Henk
Verschuur / Jan van de Broek voor de plezierige- en constructieve samenwerking met onze wijkraad
in 2015.
Als voorzitter wil ik hierbij ook mijn mede wijkraadsleden, de commissies en de vrijwilligers uit de wijk
danken voor hun inzet bij de vele activiteiten en de daarbij goede samenwerking in 2015.
Tot slot spreek ik namens de wijkraad de hoop uit, dat we in 2016 weer actieve bewoners bij de
wijkraad en Wij(k) Hintham kunnen betrekken.

.
Ing. P.H.W. Spierings
Voorzitter Stichting Wijkraad Hintham in 2015
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2.0 VERSLAG SECRETARIS

2.1 Algemeen

De Stichting Wijkraad Hintham is op 19-10-1982 notariëel opgericht. Reeds vele jaren daarvoor was
een groep vrijwilligers, waaruit mede de wijkraad is ontstaan, in de voormalige gemeente Rosmalen
al actief.
Via oproepen in wijkkrant  “De Hint”  en via mondelinge acquisitie bij wijkbewoners wordt
medewerking gevraagd voor het werk van de wijkraad en haar commissies.

Op verzoek van en ten behoeve van de gemeente zijn aan dit jaarverslag de volgende bijlagen
toegevoegd:
* Kopie uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. (versie 01-06-2015)
* Antwoorden op vragen van gemeente.

In de loop van het verslagjaar hebben zich opnieuw wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van
de wijkraad.
Het stemt echter tot tevredenheid dat het aantal wijkraadsleden vrijwel constant blijft en ruim voldoet
aan de door de gemeente gestelde eisen.
De wijkraad en haar commissies bestaan per 31-12-2015 uit in totaal 15 wijkbewoners die sterk
betrokken en gemotiveerd het vrijwilligerswerk verrichten.

2.2 Samenstelling van de wijkraad per 31 december 2015

Wijkraadsleden
- Piet Spierings, Herman Moerkerklaan 13 (Voorzitter 2015)
phwspierings@home.nl Tel. 073 - 6414563
- Marja van Noort, Hintham 49d (Kandidaat voorzitter in 2015, Voorzitter 2016)
m.vannoort@home.nl Tel. 06 - 40265307
- Wim Spermon, Herman Moerkerklaan 35 (Vice-voorzitter 2015, Secr. a.i., RO en Geluid)
wim@spermon.nl Tel. 073 - 6418867
- Stefan van Westing, Hoogveld 37 (Kandidaat secretaris, Secretaris 2016)
stefanvanwesting@gmail.com Tel. 06 - 52753153
- Harke Tuinhof, Vincent v. Goghlaan 52 (Penningmeester vanaf mei 2015)
h.tuinhof@home.nl Tel: 073 - 6421678
- Jan Kielman, Hendrik Wiegersmalaan 59 (Penningmeester tot mei 2015, RO en Geluid)
jankielman@kpnmail.nl Tel. 073 - 6416222
- Rini van Houten, Hendrik Wiegersmalaan 4 (Verkeerszaken, Website)
rini.vhouten@wijkraadhintham.nl Tel. 073 - 6425972
- Hassan El Haouli, De Engstoep 2 (Jeugd/Jongeren)
hassan.elhaouli@hotmail.com Tel. 06 - 55745602
- Karel Stoffels, Herman Moerkerklaan 111 (Groen-/snoeidag, Seniorencafé)
karelstoffels111@gmail.com) Tel. 073 - 6420004
- Ton van der Veeken, Herm. Moerkerklaan 49 (Diversen)
a.v.d.veeken2@kpnplanet.nl Tel. 073 - 6411131
- Nol Welts, Meester Broerensingel 95 (Div.Commissies)
nol.welts@home.nl Tel. 073 - 6425661
- Ine van Althuizen, Vincent v. Goghlaan 3y (seniorencafé)
m.a.althuizen@gmail.com Tel: 06 - 13429929
- John Kivits, Herman Heijmanslaan 88 (Jeugd/jongeren)
john.kivits@home.nl Tel: 06 - 14327832
- Lucie Spee, Herman Moerkerklaan 47A (Wij(k) Hintham)
fam.koks@zonnet.nl Tel: 06 - 36331763
- Henri van Engelen (Kijk op de Wijk)
engelenschoon@home.nl Tel. 06 - 23435112
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2.3 Werkwijze van de wijkraad
Naast het dagelijks bestuur  ‘DB’  (voorzitter; vice-voorzitter; secretaris en penningmeester)
wordt de wijkraad bijgestaan door de volgende structurele commissies :

 Groen-/snoeidagen
 Jeugd/Jongeren
 Kijk op de Wijk
 Publiciteit
 Ruimtelijke Ordening en Geluid
 Seniorencafé
 Verkeerszaken
 Wij(k) Hintham

Daarnaast zijn er werkgroepen van tijdelijke aard voor specifieke doeleinden zoals o.a. de
Werkgroep Windturbines De Brand.
De commissies ontwikkelen, bestuderen en onderzoeken de zaken die zij voor de wijk van
belang achten. Vervolgens bepalen de commissies een standpunt en brengen daarover advies
uit aan de wijkraad.
Indien de wijkraad met het uitgebrachte advies kan instemmen, brengt het dagelijks bestuur
het standpunt ter kennis van de gemeente ‘s-Hertogenbosch c.q. een van de andere partijen
waarmee overleg van belang is.
De commissies worden statutair bemand door minimaal één lid van de wijkraad en verder door
een aantal wijkbewoners.
Zaken welke niet door de commissies kunnen worden behandeld, worden door de voltallige
wijkraad besproken en voorzien van een standpunt.
Spoedeisende zaken kunnen door het dagelijks bestuur van de wijkraad zelf worden
behandeld, waarna zo spoedig mogelijk een terugkoppeling naar de wijkraad dient plaats te
vinden.
Het bestuur heeft hiervoor het mandaat van de wijkraad.

2.4 Vergaderingen
In het verslagjaar werd om de maand op de eerste maandag van de maand een openbare
wijkraadvergadering gehouden, daarnaast zijn er de andere maanden besloten
wijkraadvergaderingen gehouden, waarbij een speciaal thema werd behandeld.
De maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen vanwege het vakantieseizoen.
De vergaderingen vonden plaats in het Sociaal Cultureel Centrum  “De Biechten” aan de Vincent
van Goghlaan 1 in Hintham.
Ter besparing van kosten vinden vergaderingen van het bestuur en van de commissies
meestal plaats ten huize van de wijkraads- of commissieleden.
De bijeenkomsten van het Bewonersradenoverleg georganiseerd door de gemeente in De
Stolp werden meestal door de voorzitter en secretaris van de wijkraad Hintham bijgewoond.
De vergaderingen van het Bewonersraden Overleg Rosmalen werden door de vicevoorzitter
bezocht.

2.5  Publiciteit
Van de tweemaandelijkse openbare wijkraadvergaderingen en van de aankondiging daarvan wordt
als regel publiciteit gevraagd in het “Brabants Dagblad”,  in wijkkrant  “De Hint” en in de
weekbladen het  “Stadsblad”  en “De Rosbode”. Tevens worden de wijkraadsvergaderingen
aangekondigd op de kabelkrant van de ROS.
Via de gemeente staat een aankondiging staat op de gemeentelijke pagina in de Bossche Omroep.
Ook op Twitteraccount @wijkraadhintham en Facebookpagina #wijkraadhintham wordt aandacht
besteed aan nieuws vanuit de wijkraad en wijk; in 2015 is dit niet optimaal geweest.
In wijkkrant ”De Hint”, die tweemaandelijks gratis verspreid wordt in geheel Hintham, geeft de
wijkraad een overzicht van haar werkzaamheden, acties, bereikte resultaten e.d.
.
Uitgebreide informatie over de wijkraad en haar wijk Hintham met foto’s, commentaar en
meerdere links vindt u op de veel bekeken website www.wijkraadhintham.nl

Wim Spermon
Secretaris a.i. Stichting Wijkraad Hintham
Met dank aan Henk Nijland
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3.0 COMMISSIE PUBLICITEIT

3.1 Algemeen
De publiciteit wordt verzorgd door de voorzitter van de wijkraad Piet Spierings.
Publiciteit vindt in hoofdzaak plaats in de tweemaandelijks in geheel Hintham gratis verschijnende
wijkkrant  “De Hint”. Maar ook worden hiervoor de website; Twitter- en Facebook-account gebruikt.

3.2 Website www.wijkraadhintham.nl
De website werd in 2015 beheerd door Rini van Houten.
Op de website vindt u het laatste nieuws over Hintham en vele activiteiten die er plaats vinden. De
agenda en het verslag van de openbare wijkraadvergaderingen treft u ook op de website aan.
Ook vindt u er vele foto’s van activiteiten en werkzaamheden die in Hintham plaats vinden. Gezien
het grote aantal bezoekers dat elke maand weer de website bezoekt, voorziet dit medium in een
grote behoefte.

4.0 COMMISSIE “KIJK OP DE WIJK”

4.1  Wisseling van de wacht
In februari 2015 verwelkomen we de heer Jan van den  Broek als nieuwe wijkteamleider namens
de gemeente, welke de heer Henk Verschuur opvolgt. Henk gaat namelijk met pensioen.
Henk Verschuur wordt bedankt voor zijn inzet en de prettige manier van samenwerking.
In de heer Jan van den Broek hopen en verwachten we een goede opvolger te hebben, waar we
prettig en in goede harmonie kunnen samenwerken.
In het verslag van 2014 waren enkele doelstellingen aangegeven. Deze zijn opgelost ofwel zijn nu
in een vergevorderd stadium, zodat deze in 2016 kunnen worden afgerond.

4.2  Doelstellingen voor 2015 waren:
1. Stimulering leden “Kijk op de Wijk” om zich eigen te maken om kleine meldingen,

welke een snelle afhandeling vragen, direct te melden bij het gemeentelijke meldpunt.
2.         Inrichting park IJzeren Kind. Er ontbraken nog enkele banken en afvalbakken. Is afgerond .
3. Bewoners initiatief om speelveldjes Pr. Margrietstraat en Tweeberg opnieuw in te richten.

Middels Dianne Delsing ( initiatiefnemer) is een conceptplan opgesteld en is er in december
de volgende stap in gang gezet, namelijk het vinden van sponsoren.

4.3  Staat van onderhoud openbare ruimte in Hintham.
Over het algemeen is de indruk dat het onderhoud van de openbare ruimte in 2015 een goed beeld
geeft, zelfs wat verbeterd is ten opzichte van 2014. Klachten werden ook snel verholpen.

4.4  Leden 2015.
Leny Nijland - Maarten Rovers - Hassan El Haouli - Piet Spierings -
Nol Welts - Alfred van Dartel - Karel Stoffels - Henri van Engelen

4.5 Doelstellingen voor 2016.
1. Herinrichting speelveld “De Margrietjes” .

Voor  4 januari  2016 staat presentatie speelplan aan de wijkraad.
Doelstelling is om in het najaar 2016 met de realisering te starten.

2. Werven nieuw lid.

Voorzitter  “Kijk op de Wijk”
Henri van Engelen
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5.0 COMMISSIE GROEN-/SNOEIDAGEN

Op de zaterdagen 25 april en 7 november hebben weer de groen/snoeidagen plaatsgevonden en
is beide keren, voorjaar 3.500 kg en in het najaar deze keeropvallend minder 13.000 kg, het
groenafval door 2 wagens naar de gemeentelijke stortplaats afgevoerd.
De bedoeling van deze 2 dagen is onder andere het vrijhouden door overhangende takken en
struiken van de trottoirs en brandgangen en daarnaast het snoeien van eigen groen in de tuin.
Met behulp van de gemeente en de vrijwilligers is het elke keer een groot succes. Echter is er dit
jaar misbruik geconstateerd dat mensen ons inschakelen als hele tuinen worden gerenoveerd en al
het oude groenafval mee moet, ja daar is deze dag niet voor. Dus daar wordt voortaan op gelet.
Het snoeimateriaal, kruiwagens en bezems worden voor deze dag beschikbaar gesteld door de
gemeente. De wijkbewoners vragen zelf om de 2 groensnoeidagen per jaar en het is altijd de
bedoeling dat de bewoners zelf zoveel mogelijk het groenafval weg brengen naar de aangegeven
stortplaatsen.
Begin op tijd met snoeien en breng het snoeiafval op de dag zelf naar de stortplaatsen en wel
tussen 9.00 en 14.00 uur en niet meer later op die dag, want dan komen er extra kosten voor het
late ophalen van het groenafval en dat is niet de bedoeling van deze dag.

Karel Stoffels

6.0 SENIORENCAFÉ HINTHAM

Het was weer ‘n mooi jaar voor het seniorencafé,
Weliswaar is het aantal bezoekers in aantal wat teruggelopen ten aanzien van de
voorafgaande jaren, maar we gaan kijken of we nieuwe initiatieven kunnen aanbieden.
Wij hebben nu ongeveer 30 deelnemende personen.
We hebben een middag met muziek geïntroduceerd, maar dat werd als storend ervaren.
Daarna hebben we in december een bingomiddag aangeboden als test, dat werd goed
bezocht. Er waren ongeveer 45 personen en men vond het leuk.
Nu willen we de bingomiddag iedere 2 maanden gaan invoeren, dit wordt nog nader
besproken.
Het Kerstdiner met 100 personen was uitverkocht en zeer geslaagd.
Opgeluisterd door het politiekoor en een heuse pianiste.
Het diner werd uitgeserveerd door vrijwilligers van de Rijzertschool, iedereen ging voldaan
naar huis, nagenietend van de gezellige middag.

.
Ine Althuizen

7.0 COMMISSIE JEUGDBELANGEN

De commissie Jeugdbelangen is overgedragen aan de Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects
SJHP.
De commissie is sinds 2014 weer vertegenwoordigd door een lid van de wijkraad.
Daarnaast zijn er er contact met de leden van de stichting.
De stichting Hintham Projects en de wijkraad zijn nog immer druk doende om te komen tot een
eigen jeugdhonk waar de jeugd - 12 tot 18 jaar - ongestoord kan samenkomen.
De commissie roept wijkbewoners op om zich als vrijwilliger aan te melden voor de begeleiding en
organisatie van de activiteiten voor onze jongeren.
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8.0  COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GELUID

8.1 Samenstelling
De Commissie Ruimtelijke Ordening en Geluid bestaat uit een tweetal wijkraadsleden namelijk Jan
Kielman en Wim Spermon.
Afspraak binnen de Commissie is, dat de leden een vergadering hebben op díe momenten dat er
punten ter bespreking zijn.

8.2 Aandachtspunten in 2015
Ook dit jaar was Hintham op het gebied van Ruimtelijke Ordening een rustige wijk maar
aandacht is wel besteed aan:
- plannen rond De Brand II
Gemeente 's-Hertogenbosch werkt aan een bestemmingsplan voor de uitbreiding van
bedrijventerrein De Brand, windturbines bij dat bedrijventerrein en langs het Máximakanaal:
Bestemmingsplan De Brand II. Bedrijventerrein De Brand wordt met circa 8 hectare uitgebreid. Ook
zal het terrein ruimte bieden aan zware en middelzware bedrijven die hun goederen vooral via het
Máximakanaal aan- en afvoeren.
De Gemeente heeft nu het voornemen om de plannen voor de windturbines, vanwege bezwaren
van o.a. de gemeente St.-Michielsgestel, op te schorten om zo de plannen rond het
bedrijventerrein niet op de langere baan te schuiven.
- Voorontwerpbestemmingsplan Jan Sluyter complex
Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Jan Sluytersstraat’
(gewijzigd) vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen in het
woningbouwproject ‘Vrij Spel’ mogelijk op het voormalige sportcomplex aan de Jan Sluytersstraat.
De gemeente 's-Hertogenbosch ziet het Jan Sluyterscomplex als een uitgelezen kans voor andere
vormen van woningbouw, een andere aanpak van projectontwikkeling en consumentgericht
bouwen.
De Commissie volgde deze plannen en lette vooral op de ontsluiting van dit complex.

9.0 COMMISSIE VERKEERSZAKEN

De commissie Verkeerszaken wordt gevormd door de wijkraadsleden Rini van Houten en Wim
Spermon. Zij behandelen vragen over verkeerssituaties in Hintham en hadden de volgende acties
in het verslagjaar:
- Bezwaar gemaakt tegen het verwijderen van de verkeerslichten Jan Heijmanslaan.
- Schrikhek aangevraagd voor het einde van de Jan Heijmanslaan
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11.0 Wij(k) Hintham

NOG AAN TE LEVEREN DOOR LUCIE SPEE
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11.0 AANDACHTS- EN ACTIEPUNTEN VOOR 2016

11.1 Algemeen
Ook in 2016 zal de Stichting Wijkraad Hintham de belangen van de wijk Hintham en haar bewoners
krachtig blijven behartigen.

11.2 Specifiek zal de wijkraad in 2016 zich richten op het volgende:
- Alert zijn op wijkgevoelige zaken in het gemeentebeleid vooral in het kader van de “zorgzame
wijk”, die naar voren gaan komen door de overheveling van Rijkstaken naar de gemeente. Hiertoe
regelmatig contact onderhouden met de wijkmanager en het Sociaal Wijkteam.
- In het kader van de “zorgzame wijk” het verder ondersteunen van Wij(k) Hintham en haar
werkgroepen, tevens deelnemen aan de activiteiten van de Maatschappelijke Agenda Zuidoost
onder het motto: “Leren van elkaar”.
- Ondersteunen van de activiteiten van het Seniorencafé in Hintham en het verder uitbouwen
ervan.
- Het op een goed peil houden van de wijk middels de commissie “Kijk op de Wijk” en regelmatige
bijeenkomsten met het onderhoudsteam van de wijk.
- Grensoverschrijdend werken, indien nodig, in samenspel met andere wijkraden en/of
bewonersgroepen.
- Zich profileren door gerichte publiciteit in dag-/week-/maandbladen en op de eigen website,
daarnaast aanwezig zijn bij relevante bijeenkomsten en manifestaties teneinde het “draagvlak” van
de wijkraad verder uit te bouwen.
- Zorgdragen voor het onderhouden van een goede onderlinge band met de andere wijk- en
bestuursraden door aanwezig te zijn op de bijeenkomsten.
- Trachten te komen tot intensivering van de activiteiten van politie en milieupolitie (verbaliserend
optreden) ten einde de wijk veilig en schoon te houden.
- Bevorderen, in samenwerking met de in 2005 opgerichte Stichting Jeugdbelangen Hintham
Projects (SJHP), dat er meer voorzieningen komen ook voor de oudere jeugd van Hintham.
- Alert blijven t.a.v. de vaak optredende verkeerschaos (4 x per dag) bij de basisscholen; bezien of
de genomen maatregelen ook werken.
- Het nauwlettend volgen als wijkraad van de plannen m.b.t. het plaatsen van 4 windmolens langs
het Maximakanaal.
- Het ondersteunen van nieuw beleid van de gemeente t.a.v. het betrekken van bewoners bij
projecten in de wijk.
- Contacten onderhouden met de gemeente (via wijkmanager), schoolbesturen,
bestuur/management van De Biechten, management Vivent en woningcorporaties.
- Het energiek blijven zoeken naar geschikte medewijkbewoners , liefs zoveel mogelijk verspreid
over de wijk, ter versterking van de wijkraad en de commissies.
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12.0 BIJLAGEN

12.1 Antwoorden op vragen van de gemeente, afdeling Bestuursondersteuning,

1) Het draagvlak van de Stichting wijkraad Hintham is naar onze mening voldoende verwoord en
aangegeven in het voorliggende jaarverslag en is daarnaast in ruime mate aan de orde gekomen
in plaats gehad hebbende contacten met gemeentelijke afdelingen en de in ruime mate bezochte 5
openbare wijkraadvergaderingen en 5 besloten wijkraadvergaderingen in 2015.

2) Een actueel overzicht van de samenstelling van de wijkraad met namen, adressen en overige
gegevens vindt u op de pagina 3 van het voorliggende jaarverslag.

3) De belangrijkste activiteiten waren het behartigen van de belangen van de wijk Hintham en haar
bewoners m.b.t. wijkgevoelige zaken.

Trachten de activiteiten van politie en milieupolitie te intensiveren.
De jeugdbelangen behartigen en trachten te komen tot een eigen honk voor de jeugd.
Activiteiten ondersteunen ten aanzien van het Seniorencafé, ‘Kijk op de Wijk’, de Groen-
/snoeidagen, Wij(k) Hintham en andere activiteiten.
Contacten onderhouden met bewonersgroepen en woningcorporaties, met het gemeentelijk
wijkteam BOR en ORV en in meerdere mate met de wijkmanager Paul Hilgers en Jan Poelstra.

4) De inkomsten en uitgaven van de wijkraad vindt u in het separaat gestuurde jaarverslag van de
penningmeester.

Wij vertrouwen er op hiermede naar genoegen aan uw verzoek te hebben voldaan en wij blijven
vanzelfsprekend gaarne bereid tot het geven van een nog nadere toelichting.

Rosmalen, maart 2016.

Bestuur Stichting wijkraad Hintham
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