Definitief
Verslag van de openbare wijkraadvergadering 04-01-2016
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Al vanaf 1982.
Actief en Betrokken

Commissieleden
Gemeente
Politie
De Biechten
Divers
SJHP

:
: Jan Poelstra
:
: Pieter Roosingh
: Wilma van der Aalst
:

Politiek
Rosmalens Belang
CDA

: Henk Nijland
: Olaf Thelissen

Publiek

: 11

Afwezig
zonder kennisgeving
met kennisgeving

: John Kivits
: Jan van den Broek, Mark Kievits

01 Opening
- De voorzitter, Piet Spierings, opent om 20.00 uur de eerste openbare vergadering van de Wijkraad in
het nieuwe jaar. Hij wenst iedereen een gezond en goed jaar toe. Het is tevens een bijzondere
vergadering. Het dagelijks bestuur zal aftreden. Er zijn drie opvolgers die al enkele maanden
meedraaien.
02 Mededelingen voorzitter
- Wim Verloop, oud wijkraadslid, is in Mariaoord opgenomen aan de gevolgen van een hersenbloeding.
- De ontwikkelingen m.b.t de windmolens op De Brand volgen wij op de voet. Er is momenteel nog maar
weinig bekend. Er zijn plannen om langs het Maximakanaal vier windmolens in lijnopstelling mogelijk
te maken.
- De wijkraad heeft een bezoek gebracht aan Arriva om zich te laten informeren over de aanpassingen
van een aantal buslijnen. De Wijkraad heeft geen problemen met de aanpassingen. Buslijn 90 blijft
rijden. De aanpassingen hebben met name gevolgen voor andere delen van Rosmalen.
- De gemeente gaat werken met wijkbudgetten. Waarschijnlijk worden deze pas effectief in 2017.
De wijkbudgetten moeten nog door de Raad behandeld worden. Er komt meer zeggenschap voor de
wijkbewoners. Wij houden u op de hoogte. Ook komt hierover informatie in de Hint.
- De uitrit van de parkeergarage van de Biechten. Er zal de komende tijd in onderling overleg met de
gemeente gekeken worden naar een oplossing om deze veiliger te maken. (actie)
- Het Kerstdiner was zeer geslaagd. Dank aan alle vrijwilligers en mensen die daaraan een bijdrage
hebben geleverd. Wij hopen dat het diner een Kersttraditie wordt.
- Een deel van de bewoners op de Herman Wiegersmalaan krijgt geen “losse” papiercontainer.
Deze bewoners moeten gebruik maken van de gezamenlijke ondergrondse papiercontainers.
Deze zijn reeds geplaatst. Waarom wordt er onderscheidt gemaakt als mensen blij zijn met de
container voor papierafval. De Wijkraad zal hierover overleg voeren met de Afvalstoffendienst. (actie)
Henk Nijland meldt dat er momenteel een discussie gaande is in de gemeenteraad over de recent
verstrekte containers voor papierafval. Niet iedereen is blij met een aparte container voor
papierafval. De tuinen en erven komen daardoor vol te staan met containers.
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03 Overdracht dagelijks bestuur Wijkraad
Piet Spierings: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na ruim 30 jaar treden de bestuursleden
Piet Spierings, Wim Spermon en Jan Kielman af. Allen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
Wijkraad en de wijk.
De wijk Hintham heeft in die periode belangrijke ontwikkelingen en veranderingen ondergaan.
De samenvoeging van de gemeente Rosmalen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. De aanpassing van
de A59 en de A2, de omligging van het kanaal, de nieuwbouw van De Biechten en de scholen in
Hintham, de revitalisering van Hintham-zuid, de uitbreiding in Hintham-noord. Maar ook pittige
problemen in Hintham, zoals het behoud van het Annapark en de dreigende komst van een Hostel
vroegen om aandacht. Vele kleine en grote zaken en problemen zijn behandeld en besproken. Er zijn
vergaderingen geweest met weinig publiek maar ook aansprekende en ingrijpend zaken met een zeer
grote publiek opkomst. De wijk is nu af en ligt er keurig bij.
Piet Spierings vertelt dat hij het voorzitterschap altijd met plezier gedaan heeft, dank zij de goede
samenwerking met de wijkraadsleden, maar dat het ook tijd werd dat er nieuw bloed in de wijkraad
kwam. Daar zijn we lange tijd naar op zoek geweest. Maar er dienden zich geen opvolgers aan. Het
voortbestaan van de Wijkraad kwam in gevaar. Het zou zonde zijn als de Wijkraad op zou houden te
bestaan. Gelukkig hebben zich op het laatste moment toch goede en enthousiaste opvolgers gemeld.
Piet Spierings stelt de nieuwe bestuursleden voor:
- Marja van Noort wordt de nieuwe voorzitter,
- Stefan van Westing de nieuwe secretaris,
- Harke Tuinhof, de nieuwe penningmeester.
Vervolgens draagt Piet de voorzittershamer over aan Marja van Noort. Marja vertelt dat ze al 43 jaar in
Hintham woont. Zij veel bestuurservaring heeft en altijd al iets wilde doen in de wijk. Daar kwam het
maar niet van totdat er recent twee bestuursfuncties, die ze bekleedde, wegvielen. Daardoor kwam er
tijd om iets te gaan doen in de wijkraad. Het nu ook een mooi moment is omdat de wijk klaar is.
Op 18 januari kan er, van 19.30 tot 21.00 uur, afscheid genomen worden van Piet Spierings,
Jan Kielman en Wim Spermon. Tijdens een receptie in Sociaal Cultureel Centrum De Biechten.
04 Presentatie bewonersinitiatief speelveldjes “De Twee Margrietjes”
Manfred van Druenen en Dianne Delsing geven een duidelijke en heldere presentatie van hun
bewonersinitiatief. Samen met nog vijf andere bewoners hebben zij het initiatief genomen en een plan
gemaakt om de speelveldjes aan de Tweeberg en het hofje aan de Prinses Margrietstraat op te knappen
en opnieuw in te richten. Het is een ambitieus plan. Dat ook al besproken is met de gemeente. Volgens
de gemeente voldoen de plannen aan het bestemmingsplan.
Het moet een groene plek worden, midden in de wijk, waar de bewoners van alle leeftijden elkaar
kunnen ontmoeten, kunnen sporten en kunnen spelen. De plek levert daardoor een bijdrage aan de
integratie van de buurt.
De bestaande speelveldjes kunnen wel wat verbetering gebruiken. De zandbak op het hofje aan de
Prinses Magrietstraat wordt gebruikt als hondentoilet, bij het speelveld aan de Tweeberg ligt vaak glas
en na regenbuien blijven er lange tijd plassen staan op het veld.
De plannen zijn professioneel uitgewerkt, samen met Kopaan, een leverancier van speeltoestellen die al
eerder in de gemeente speelveldjes opnieuw ingericht heeft, onder andere in Maliskamp. De voorkeur
gaat uit naar hoofdzakelijk houten speeltoestellen. In overleg met de gemeente zal nog bekeken worden
of dit materiaal de juiste keuze is.
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De sterke elementen van de plannen zijn:
- De verbindende zone tussen het speelveld aan de Tweeberg en de speelplek op het hofje aan de
Prinses Margrietstraat.
- Het behoud van de bestaande karakteristieke elementen van de speelplekken, zoals de
mogelijkheden om de helling van de Tweeberg in de winter te blijven gebruiken als sleehelling, het
deels vrij en open houden van de speelplek aan de Tweeberg, deze plek is daardoor voor
diverse activiteiten te gebruiken, het behoud van het groene karakter van het hofje aan de Prinses
Margrietstraat.
- Het gebruik voor ontmoeten, sporten en spelen door bewoners van alle leeftijden, van jong tot oud.
Er zijn 4 zones:
- zone 1: Een voetbalveld /panna kooi waarop ook basketbal, hockey en volleybal gespeeld kan worden.
- zone 2: Speeltoestellen voor oudere kinderen en een vrijgehouden deel.
- zone 3: Een plek met sporttoestellen, eventueel een jeu de boulebaan.
- zone 4: kleinere speeltoestellen voor de jongere kinderen. Ter plaatse van de bestaande zandbak
komt een groene inrichting.
Tussen de Tweeberg en het hofje aan de Prinses Magrietstraat worden in de bestrating “verbindende
elementen” opgenomen. Zoals kleurrijke tegels die gebruikt kunnen worden voor het spelen van spellen.
Het is een ambitieus plan. Mede daardoor vraagt de realisering van het plan een grote financiële
investering. De gemeente heeft voor de realisering van het plan al 30.000,- euro toegezegd. Dat is bij
lange niet genoeg. Door sponsering en fondsenwerving verwachten de initiatiefnemers het plan
financieel mogelijk te maken. Ook kunnen kostenreductie, donateurs en zelfwerkzaamheid van
buurtbewoners er toe bijdragen dat het plan gerealiseerd kan worden.
Het initiatief is afgelopen zomer besproken met de bewoners die wonen aan de speelveldjes en tijdens
een buurtbarbecue. Deze bewoners hebben geen bezwaren. De verwachting is dat in het najaar 2016
gestart kan worden met de uitvoering.
De vervolgstappen die nog gezet moeten worden zijn:
- Het oprichten van een stichting in verband met het aanvragen van subsidies.
- Overleg met de gemeente over de materiaalkeuze en de aanbesteding.
- Het maken van een financieel plan van aanpak.
- Aanbesteding.
De Wijkraad en aanwezigen reageren positief, enthousiast en spreken hun waardering uit voor de
plannen. Er komen diverse goede suggesties, vragen en opmerkingen vanuit de zaal. Ook Olaf
Thelissen en Henk Nijand laten blijken zich te willen inspannen voor het initiatief.
05 Mededelingen vanuit de gemeente
a. Wijkmanagement:
- Jan Poelstra wenst, mede namens zijn collega Jan van den Broek, iedereen een goed 2016 toe.
- De wijk ligt er netjes bij. Ook na oud en nieuw hebben de bewoners zelf het meeste vuurwerk al
opgeruimd. Hij geeft daarvoor een compliment aan de Wijkraad en alle bewoners.
- Coudewater als mogelijke locatie AZC. Aanstaande donderdag is het eerste omwonenden-overleg.
Namens de Wijkraad gaan Wim en Jan daar naar toe.
- De Bossche Buurttent staat vanaf donderdag in de Josselin de Jongstraat. In de tent wordt aan
bewoners informatie verstrekt hoe de eigen woning preventief beter beveiligd kan worden tegen
inbrekers.
b. Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:
- Jan van de Broek is vanavond afwezig. Jan Poelstra vertelt namens Jan van den Broek dat er niets te
melden is.
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06 Vragen wijkbewoners.
- Olaf Thelissen, commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente vertelt dat de gemeente vanwege
geldgebrek plannen heeft om het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken meer neer te leggen
bij de bewoners. De gemeente gaat meer faciliteren en ondersteunen in plaats van onderhoud geheel
zelf uit te voeren.
Hoe kijkt de Wijkraad daar zelf tegen aan c.q. wat is het standpunt van de Wijkraad. Marja van Noort
geeft aan dat dit meegenomen en besproken zal worden in het overleg van het dagelijks bestuur van
de Wijkraad. (actie)
Vanuit uit het publiek en vanuit de commissie komen er volgens diverse reacties van positief, kijk
naar het net gepresenteerde initiatief voor de speelveldjes en het actief bijhouden van de ruimten
rondom de hoogbouwflats Engstoep en Hoogveld. Daar geeft De Kleine Meijer kleine beloningen aan
bewoners die zich daarvoor inzetten. Maar ook negatief. Gewezen wordt op de geringe bereidheid van
bewoners om mee te helpen aan het onderhoud en het schoonhouden van de brandgangen die
eigendom zijn van de gemeente zijn.

07 Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur
a. Groen/snoeidag
Karel Stoffels meldt dat een redelijke hoeveelheid groenafval opgehaald is.
Er zal het komend jaar beter opgelet worden bij het aan huis ophalen van het snoeiafval.
Maximaal 4 kruiwagens. Kleinere hoeveelheden moeten de bewoners zelf naar de inzamelpunten
brengen.
b. Kijk op de Wijk
Geen bijzonderheden te melden.
c. Seniorencafé & Kerstdiner
Karel Stoffels vertelt dat er in december een bingo georganiseerd is in het café. Bij navraag vonden de
bezoekers van het café het een wisselend succes. Het is het voorstel van Ine Althuizen om de bingo
eens per 2 á 3 maanden in het café te organiseren.
In februari zal in de besloten vergadering, samen met Divers Wilma van der Aalst, besproken worden
wat er mogelijk anders en verbeterd zou kunnen worden aan het Seniorencafé.
Vrijwilligers uitnodigen (actie)
Karel Stoffels meldt dat het kerstdiner een groot succes was. Mede door de inzet van de medewerkers
van De Biechten, de leerlingen van de Rijzertschool en de vrijwilligers.
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Wim Spermon meldt dat er momenteel geen kwesties zijn.
e. Verkeerszaken
Rini van Houten meldt dat geen lopende kwesties zijn.
f. Jeugd/jongeren
John Kivits is afwezig.
g. Wij(k) Hintham
Lucie Spee meldt dat “Het Loket” geopend is. De puntjes moeten nog op de spreekwoordelijke “i” gezet
worden. De officiële opening van “Het Loket” moet nog plaatsvinden.
De belangstelling voor Het loket groeit. In februari is er een bijeenkomst met alle verenigingen in de wijk.
Deze wordt nu voorbereid. (actie)
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08 Rondvraag
- Mevrouw Heesakkers meldt dat één van de twee wipkipjes tussen de flats Engstoep en Hoogveld,
in zijn geheel inclusief valveilige ondergrond, weggehaald is. Wat is de reden ? Jan Poelstra zal dit
vragen aan Jan van den Broek.
- Mevrouw Heesakkers vraagt ook waarom er maar een papiercontainer is voor de drie hoogbouw flats.
Één is te weinig. De container valt daardoor vaak op storing of is snel vol. Gezien het grote aantal
flatwoningen zijn er in verhouding ook maar weinig afvalcontainers voor restafval.
De nieuwe regel dat er maar maximaal 30 keer per jaar met het pasje afval gestort kan worden in de
afvalcontainers geldt alleen voor de containers voor restafval.
- Hassan El Haouli meldt dat de tijdelijk verwijderde bushalte aan de Nicolaas Fierlantstraat niet meer
teruggeplaatst is. Hij heeft daarover meerdere malen contact over opgenomen met Arriva.
Daar wordt steeds geantwoord dat de klacht in behandeling is. De wijkraad zal contact opnemen met
Arriva om te vragen wanneer de bushalte teruggeplaatst wordt. (actie)
- Er wordt de laatste tijd veel ingebroken, met name in auto’s.
Zijn daarvoor al mensen opgepakt en worden er extra maatregelen genomen door de politie ?
De wijkagent is vanavond niet aanwezig. Het verzoek aan wijkagent Mark Kievits om daarop, per mail,
te antwoorden. (actie)
- Er staat een artikel in De Hint over het energiezuiniger maken van woningen. De tekst en informatie
over dit onderwerp zijn verstrekt door de gemeente.
Een van de aanwezigen vraagt wie er bij de gemeente benaderd kan worden met vragen over dit
onderwerp en de mogelijkheden om subsidie te krijgen. Harry van der Sterren is de energieadviseur
bij de gemeente die inwoners daarover kan informeren. Telefoon 073-6155 155.
- Wim Spermon meldt dat Lambert Vera, oud wijkraadslid, onlangs overleden is.
- Nol Welts verzoekt om de naambordjes die bij de vergaderingen gebruikt worden te actualiseren nu er
een nieuw dagelijks bestuur is. (actie)

09 Sluiting
Marja van Noort sluit de vergadering.
De volgende openbare vergadering is op 7 maart 2015 om 20.00 uur, in De Biechten.

Voor akkoord,

Ing. P.H.W. Spierings
Voorzitter

R. de Leeuw
Notulist
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