Verslag van de besloten wijkraadvergadering 03-02-2020
DEFINITIEF
Aanwezige wijkraads- en commissieleden
Marja van Noort, Harke Tuinhof, Rini van Houten,
Wim Spermon, Nol Welts, Ine Althuizen, Karel Stoffels,
Ton van der Veeken, Hassan El Haouli, Richard de Leeuw
Gemeente
Roy Geers - wethouder
Paul Hilgers - Wijkmanagement
Wijkagent
Sander Morra
Aanwezige Buurtambassadeurs
Hennie Lucius, Hennie van Dinther, Hans Brands
Overige aanwezigen
Esther Tetteroo
Roelie Joekema

Al vanaf 1982 actief & betrokken

Afwezig met kennisgeving
Lothar Wiesell, Wies de Groot, Jan Kielman
Afwezig
Henri van Engelen, Lucie Spee, Tonnie van de Grint
Truus Mey

01 Opening
De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Een speciaal welkom voor wethouder Roy Geers. De wethouder is uitgenodigd om te praten over de
Wijkraad, de toekomst en het belang van de Wijkraad.
Marja meldt vooraf dat we het vanavond niet inhoudelijk gaan hebben over het Annapark.
Maar namens het dagelijks bestuur van de Wijkraad uit ze wel de bezorgdheid over de ontsluiting van
het gebied, als daar inderdaad gebouwd gaat worden. Te zijner tijd wil de Wijkraad daar wel over mee
kunnen praten.
Marja stelt ook Esther Tetteroo en Roelie Joekema voor. Esther en Roelie hebben zich aangemeld en
interesse om werkzaamheden te doen voor de Wijkraad.
02 Vragen aan wethouder Roy Geers
Marja opent met het agendapunt met te vertellen over de resultaten van de denksessie, ruim een jaar
geleden, gehouden tijdens een besloten vergadering van de Wijkraad. Roy Geers heeft de resultaten
gekregen via Paul Hilgers en geeft aan daarvan op de hoogte te zijn.
Marja maakt zich met name zorgen over de volgende vragen:
- Zijn we als wijkraad nog wel goed bezig ?
- Is er nog wel draagvlak voor een wijkraad ?
De zorgen worden mede ingegeven door de leeftijd van sommige wijkraadsleden en de inbreng die
daaruit voortkomt.
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Uit deze sessie kwam naar voren dat het merendeel van de wijkraadsleden het toch wel waardeert dat
er een wijkraad is en meent dat we het toch goed doen. Hoe de bewoners van Hintham hier over denken
is bij ons niet bekend. Ze weten ons wel te vinden als er iets is en via de site worden vragen gesteld.
Punt 3 van de denksessie springt er uit: De wijkraad is op de hoogte van de problemen die bij de
bewoners in de wijk leven ?. Het merendeel van de aanwezigen is van mening dat wij niet voldoende op
de hoogte zijn van wat er in de wijk speelt.
Het is een schone taak voor ons als Wijkraad om voor verjonging en continuïteit te zorgen.
Marja vraagt aan Roy Geers Hoe is dit in andere wijken van de stad?
Marja vertelt dat toevallig vorige week, via de mail, de uitslag van het onderzoek “Actief in de wijk” is
binnengekomen. Marja vraagt welke conclusies de gemeente trekt uit dit rapport en of er ook iets mee
gedaan wordt ? Ook vraagt Marja aan Roy Geers of er bij andere wijk- en dorpsraden ook onzekerheden
zijn over het voortbestaan. Hoe het daar geregeld is en of hij daar zicht op heeft.
Roy Geers vertelt dat het rapport is opgesteld om samen met de bewoners en de wijkraden te kijken hoe
de Wijk- en dorpsraden in de wijk staan. Kan de mening vanuit de wijk goed verteld worden door de
Wijk- en Dorpsraden. Welke mogelijkheden zijn er “om van elkaar te leren”. Wat kan de gemeente
daaraan bijdragen. Het verschilt per wijk. In Nuland kwam er niemand op de thema-avonden af.
De bestuursraad is er daarom mee gestopt.
Marja vertelt dat ze deel neemt aan zowel het bewonersradenoverleg in Den Bosch als in Rosmalen.
De agenda staat van te voren al vast en vraagt aan Roy Geers “hoe kun je dan van elkaar leren ?”
Roy Geers antwoordt daarop dat in het stedelijk overleg de gemeente de agendapunten inbrengt.
Waar hebben jullie behoefte aan ? Wij willen graag helpen.
In de toekomst is de inbreng van de Wijkraden, bewonersraden en bestuursraden vooral belangrijk in
het kader van de nieuwe Omgevingswet.
Ondanks dat wij heel goede wijkmanagers hebben, die verantwoordelijk zijn om in de gaten te houden
van wat er in een wijk leeft, zijn de Wijk- en dorpsraden een goede aanvulling daarop. Wij bekijken hoe
kunnen wij dit meenemen in ons gemeentebeleid zonder belerend te zijn.
Marja vraagt wat kunnen wij als Wijkraad Hintham doen? Diverse leden zijn 80+, dat is gezellig maar wij
willen een concrete bijdrage leveren.
Paul Hilgers vult aan. De wethouder heeft Bewonersparticipatie in zijn portefeuille.
We zien in hoofdlijnen 3 vormen van bewonersparticipatie:
1. Wijkraden en Dorpsraden. Wijkraadsvergaderingen, waar worden ze gehouden,
wat wordt er besproken.
Er komen veel mensen naar de vergaderingen als er echt wat wordt besproken.
De wijkraad Zuid is sterk georganiseerd, 60-70 mensen bij elke vergadering.
Maar er wordt niet meer besproken als in Hintham.
2. Bestuursraden zoals in Bokhoven, Engelen en Empel.
De leden worden gekozen. Zij hebben meer “bestuursinvloed” omdat de bestuursraden zijn ontstaan
door de gemeentelijke herindeling.
3. Bewoners die zich organiseren rondom een thema zoals de avond 4-daagse of problemen met
hondenpoep.
Paul Hilgers constateert dat in Hintham 20 tot 25 mensen actief zijn in de Wijkraad, dat is veel voor zo’n
wijk. Hij vindt dat de Wijkraad duidelijk bestaansrecht heeft. De Wijkraad moet vertrouwen hebben en
houden voor de toekomst.
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Wim Spermon memoreert dat de wijk nu goed georganiseerd is. De wijk is ook af. Er zijn geen grote
projecten, problemen of vraagstukken. Hans Brands vertelt dat er altijd zaken spelen in de wijk. Er zal
mogelijk wat minder geld beschikbaar komen maar we mogen niet klagen. De terugkoppeling naar
bewoners is belangrijk. Volgens Paul Hilgers is communicatie en contact met de bewoners de
achilleshiel. Dat staat ook in het adviesrapport. Hoe communiceer je goed met de wijkbewoners.
Roy Geers ziet dat de Wijkraad in Hintham groter is als in andere wijken nu het geval is.
Hij spoort aan om dit vast te houden. Ook de thematische verdeling (commissies) is iets dat opvalt.
Marja: In het bewonersradenoverleg, met name in het Stedelijk overleg, gaan bekijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
Roy Geers: Bekijken hoe pakken we dit los van elkaar aan. Daarbij de vrees dat we te maken krijgen
met de bezuinigingsopgave 2021. De bewonersraden is een van de bezuinigingsposten. Mijn taak is om
ervoor te zorgen hoe we deze post optimaal in takt kunnen laten.
Wim Spermon vindt dat we bewonersparticipatie hoog in het vaandel moeten houden.
Roy Geers voegt daaraan toe dat als bewonersparticipatie een afspiegeling van de wijk is, hij die mening
geheel deelt. In eerste instantie heeft de gemeente ambtenaren in dienst die voor de bewoners goed
bereikbaar moeten zijn en waarmee bewoners een afspraak moeten kunnen maken. Ook zonder
tussenkomst van Wijk- of bewonersraden.
Wim antwoord daarop dat wij als Wijkraad en wijk blij zijn met de communicatie zoals die nu via Paul
Hilgers verloopt.
Marja vertelt dat ze nu vier jaar voorzitter is van de Wijkraad. In die periode zijn de volgende
ontwikkelingen en veranderingen ontstaan:
 De openbare vergaderingen zijn veelal omgezet naar themavergaderingen.
 De wijkschouw is geïntroduceerd. Daarop komen altijd veel reacties van wijkbewoners.
Iedere keer 40 tot 50 reacties, verspreid over heel de wijk Hintham.
 De Verkeersdagen, vorig jaar hebben we die voor de eerste keer georganiseerd.
Vooral op en om de school. Dit jaar gaan we daarmee ook meer de wijk in.
 De buurtambassadeurs, een grote wens van Marja. De wens was minimaal 1 buurtambassadeur
per straat. Dat is helaas niet gelukt. We hebben zes buurtambassadeurs.
 We zijn gestart met Facebook en een nieuwe aangepaste website. Ook publiceert de Wijkraad in
wijkkrant De Hint.
 Deelname aan Bewonersradenoverleg Rosmalen en Den Bosch
 Daarnaast zijn de Groen/snoeidagen al jaren een succesvolle activiteit die de Wijkraad twee keer
per jaar organiseert.
Actueel heeft de Wijkraad voor 2020 op de agenda staan:
- In maart gaat Paul Hilgers de Wijk- en buurtmonitor 2019 toelichten. Dit is een openbare avond.
- In mei de verkeersweek.
- Op 11 mei een thema-avond over positieve gezondheid, ook weer gegeven door Paul Hilgers.
- In september een wijkschouw die we iedere twee jaar herhalen vanwege de grote inbreng van
wijkbewoners.
Roy Geers vindt dat de Wijkraad van waarde is voor de wijk. Veel mooie en goede bijdragen levert aan
de wijk. Er is veel bereikt. Het moet ook verder groeien. De Wijkraad mag best trost op zijn de behaalde
resultaten. Hij verbeeldt de houding van de Wijkraad als iemand die een mooi resultaat behaald heeft
maar met de handen in de zakken staat te juichen, terwijl de handen omhoog mogen !
Wat de wijkschouw betreft vindt Roy Geers dat de punten die worden opgepakt misschien meer richting
de bewoners “moeten worden gebracht”. Persoonlijke terugkoppeling in plaats van schriftelijk/per mail.
Daardoor wordt de Wijkraad meer zichtbaar in de wijk. Door de dialoog met de wijk zou er verjonging
kunnen komen.
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03 De nieuwe wijkagent Sander Morra stelt zich voor
Sander Morra is sinds kort werkzaam in de wijk. Gemiddeld heeft Sander 1,5 dagen per week
beschikbaar voor de wijk Hintham. Dat betekent de ene week 1 dag en de week daarop 2 dagen.
Wim Spermon vraagt aan Sander hoeveel van die tijd hij werkelijk in de wijk aanwezig kan zijn en
hoeveel tijd hij aan administratieve zaken moet besteden. Sander antwoord dat de administratieve
belasting voor afhandeling van zaken in de wijk Hintham relatief gezien groot is.
Na zijn eerste ervaringen geeft Sander aan dat Hintham een relatief rustige wijk is. Woninginbraken en
overlast zijn niet hoog. Ook de overlast door verwarde mensen, is niet noemenswaardig hoog.
Richard de Leeuw reageert daarop dat hij mensen kent die in en nabij de flats Fort Prins Willem,
Engstoep wonen en andere signalen afgeven.
Sinds het samen gaan van de woningbouwverenigingen de Kleine Meierij met de een woningstichting
St-Joseph uit Boxtel tot Woonstichting JOOST hoort hij van huurders dat er minder tot helemaal niet
gereageerd wordt op oproepen en klachten van flatbewoners. Met name bewoners die begeleid wonen
veroorzaken overlast. Behalve geluidoverlast ontstaan er ook gevaarlijke situaties. Water dat vanuit
woningen van deze bewoners in onderliggende woningen en meterkasten van onderliggende woningen
loopt. Ook is er door bewoners, vanaf het flatgebouw Fort Prins Willem, meerdere malen vuurwerk en
brandende voorwerpen naar beneden gegooid. Zowel op de Nicolaas Fierlantstraat als aan de
parkeerterreinzijde. Verkeer kon nog net op tijd stoppen. Op deze overlast wordt noch door de stichting
die zorgt voor het begeleid wonen noch door Woonstichting JOOST adequaat gereageerd.
Hassan El Haouli woont in de flat Engstoep en ondersteunt de mening van Richard over de overlast en
de wijze waarop daarmee omgegaan wordt.
Sander Morra reageert daarop dat hij het toch wel vindt meevallen.
Richard waarschuwt ervoor om de overlast en de wijze van aanpak niet te bagatelliseren.
Het zijn mooie grote flats, maar door niet goed reageren van de Woonstichting en instanties die voor
begeleid wonen zorgen, kunnen deze grootschalige galerijflats snel afglijden tot probleemcomplexen.
Roy Geers vertelt dat de gemeente ook zorg en verantwoordelijkheid draagt voor de opvang van deze
mensen. Aan het Hinthamereinde heeft de gemeente hier sinds kort ook opvang voor deze mensen.
Paul Hilgers haakt daarop in met de opmerking dat de Wijkraad altijd op zoek is naar onderwerpen voor
thema-avonden. Gezien de discussie die er ontstaat is dit onderwerp uitermate geschikt voor een
thema-avond. Besloten wordt om dit onderwerp op de actiepuntenlijst te plaatsen.
04 Mededelingen van de voorzitter
- Marja vertelt dat voor de vergadering, samen met Wim Spermon, een gesprek is geweest met
Esther Tettero en Roelie Joekema. Esther en Roelie hebben interesse in de werkzaamheden voor de
Wijkraad. Vervolgens stellen Esther en Roelie zich voor.
- Op zaterdag 21 maart is er weer de jaarlijkse opschoondag. Vorig jaar hebben 7 personen hieraan
deelgenomen. Dit jaar hopen we op meer deelnemers. Marja vraagt wie wil zich daarvoor wil opgeven?
Nol Wels, Hans Brands, Hennie Lucius, Ine Althuizen, Hassan El Haouli en Wim Spermon geven zich
op. Marja zal de Wijkraad opgeven voor de jaarlijkse opschoondag.
- De commissie verkeersweek is druk bezig om er ook dit jaar weer een feestje van te maken.
De verkeersweek is dit jaar van 11 t/m 15 mei.
Paul Hilgers geeft namens Arjan van den Broek door dat de gemeente de spandoeken ophangt.
Marja had daarom verzocht. Marja is blij daarmee en spreekt haar dank uit.
- De Wijkraad heeft een mail van Fia de Vos ontvangen. Fia stelt zich in de mail voor als nieuwe
voorzitter van de BAS (Biechten actieve senioren), zij is ook voorzitter van Zonnebloem, afdeling
Hintham. Wim gaat haar uitnodigen voor een besloten overleg om kennis te maken.
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05 Mededelingen vanuit de gemeente (wijkmanager Paul Hilgers)
- Paul Hilgers vertelt dat het meeste als besproken en verteld is.
- Over twee weken is er een inloopsessie over het nieuwe speelveld bij de scouting.
Eerst wordt de informatie gegeven aan de initiatiefnemers. Daarna kijkt de gemeente op welke wijze
de omgeving/wijk wordt ingelicht. Er komt een kunstgrasveld ter plaatse van het voetbalveld. Het veld
krijgt een opstand voor hockey.
Graag had Paul de informatiesessie georganiseerd bij de Scouting. Maar ondanks vele pogingen wordt
er niet gereageerd door de Scouting. BVV ligt wat geïsoleerd ten opzichte van de wijk. Ook hadden we
graag een “verbinding” gezien met BVV maar ook van die kant komt er geen respons.
06 Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur
a. Groen/snoeidag
Karel Stoffels meldt dat de volgende groen/snoeidag gepland staat voor 25 april. Dat is de laatste
zaterdag in april. Vanuit de vergadering komt de opmerking dat deze dag in de mei-vakantie valt.
Het verzoek aan Karel om na te denken over een andere datum. In de volgende vergadering zal Karel
komen met de nieuwe datum voor de groen/snoeidag.
b. Kijk op de Wijk
Henri van Engelen is afwezig. Daarom dit keer geen mededelingen.
c. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Wim Spermon heeft geen mededelingen. Momenteel is het afwachten met betrekking tot de
ontwikkelingen van de plannen voor het voormalige oude schoolgebouw van “De Vlieger” en het
Annapark.
d. Verkeerszaken
Het Matrixbord op de Jan Heijmanslaan is weer verwijderd. Het was vooraf bekend dat dit bord er maar
tijdelijk zou hangen. Rini van Houten meldt dat het goed te merken is dat het bord verwijderd is.
Er wordt weer harder gereden. Zelfs wel 80 tot 90 Km/uur. Er gaat een snelheid verlagende werking uit
van het bord. Paul Hilgers vertelt dat er ook wijken zijn waar het bord mensen juist uitdaagt om het bord
op 100 Km/uur te krijgen.
e. Jeugd/jongeren
Hassan El Haouli meldt dat er momenteel geen klachten zijn. Hassan vertelt dat hij meteen te horen
krijgt als er iets gebeurt, iets niet goed gaat of er overlast is door jongeren. Ook met de stichting gaat het
goed. Momenteel zijn er 3 activiteiten.
f. Buurtambassadeurs
De aanwezige buurtambassadeurs hebben geen mededelingen.

07 Rondvraag
- Esther Tettero vraagt aan Hassan wat Jeugd en Jongeren allemaal doet. Hassan doet zijn verhaal.
Esther vertelt dat zij de activiteiten die vorig jaar bij de flats georganiseerd zijn geweldig vond.
Marja vraagt aan Hassan om de Wijkraad tussentijds op de hoogte te houden over
de activiteiten van de SJHP. Dan kan daar meer bekendheid aan worden gegeven.
Hassan vertelt dat er vorig jaar zelfs in Hintham-noord en oost flyers verspreid zijn.
- Inleveren jaarverslagen
Marja vraagt alle commissies om deze maand de jaarverslagen in te leveren bij het secretariaat van de
Wijkraad.
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08 Sluiting
Marja van Noort sluit om 21.15 uur de besloten vergadering.
De volgende vergadering is thema-avond Wijk- en buurtmonitor 2019, op maandag 2 maart 2020,
om 20.00 uur in De Biechten.

09 Actiepunten
- Punt 2
Artikel in De Hint over overlast hondenpoep
- Punt 3
Thema avond “begeleid wonen & sociale opvang,
de kansen en bedreigingen voor de wijk”.
- Punt 4-2
Opgeven Wijkraad voor opschoondag
- Punt 4-4
Uitnodigen Fia de Vos
- Punt 7
Inleveren jaarverslagen

actie: Marja van Noort
actie: Marja van Noort /Wim Spermon
actie: Marja van Noort
actie: Wim Spermon
actie: Allen

Voor akkoord,

Marja van Noort
Voorzitter

Richard de Leeuw
Notulist
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