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1.0 VOORWOORD VOORZITTER
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
haar bewoners.
De wijkraad tracht dit doel te verwezenlijken door onder andere, het al dan niet op verzoek,
uitbrengen van adviezen aan de gemeente over aangelegenheden, die de wijk Hintham en de aan
de wijk grenzende gebieden betreffen.
Het uitgangspunt voor de wijkraad is, dat het overleg met de gemeente over adviezen van de
wijkraad in goede sfeer plaatsvindt, waarbij elkaars uitgangspunten en verantwoordelijk-heden
worden gerespecteerd.
De wijkraad volgt daartoe nauwlettend - nu en op termijn - het gemeentebeleid en het beleid van
de politieke partijen. Zowel in algemene zin als in specifieke zin met betrekking tot de wijk Hintham
en de aan de wijk grenzende gebieden.
Draagvlak & Communicatie
Ten aanzien van het “draagvlak” in 2013 voor de wijkraad kan worden aangegeven:
--dat conform voorgaande jaren er in 2013 tweemaandelijks een openbare wijkraadvergadering
en tweemaandelijks een besloten wijkraadvergadering (alleen voor wijkraadsleden) heeft
plaatsgevonden - niet in de vakantiemaanden juli en augustus – die redelijk tot goed zijn bezocht
door wijkbewoners. Bij deze vergaderingen was vaak de wijkmanager, dhr. P. Hilgers, aanwezig.
Medio 2011 heeft de wijkraad namelijk besloten om het systeem van wijkraadvergaderingen te
wijzigen in openbaar/niet openbaar.
Bij enige openbare vergaderingen is het Brabants Dagblad aanwezig geweest en hebben
publicaties in deze krant plaats gevonden. Helaas is in de loop van 2013 het beleid bij het Brabants
Dagblad gewijzigd en komt men alleen nog bij “groot nieuws”.
--dat het besprokene tijdens de openbare wijkraadvergadering door de wijkraad is gepubliceerd op
onze website en in het wijkblad De Hint, dat 6 x per jaar – niet in de vakantiemaanden - bij alle
bewoners van Hintham wordt bezorgd.
--dat de wijkraad vanaf 2008 middels een professionele website de wijkbewoners op de hoogte
brengt en houdt van wijkraadzaken en van hetgeen er in de wijk Hintham gaande is; deze website
wordt maandelijks door ca. 800 – 900 personen bezocht.
--dat de wijkraad contact onderhoudt met de jongeren via Divers en met de Stichting Jeugdbelangen “Hintham Projects”.
--dat de wijkraad in 2013 weer acte de présence heeft gegeven c.q. zelf medeorganisator is
geweest bij wijkevenementen en bijeenkomsten:
*dat de wijkraad zich in de wijk heeft gepresenteerd vanaf een kraampje in het winkelcentrum op
22 juni en idem bij De Biechten (Hintham bruist) op 01 september. Hierbij hebben zich een aantal
wijkbewoners geïnteresseerd getoond; in oktober hebben er nadere gesprekken met hen
plaatsgevonden.
*dat de wijkraad tweemaal de Groen/snoeidag heeft georganiseerd,
*dat de wijkraad en gemeente informatieavonden hebben verzorgd rond de plannen voor het
gebied het IJzeren Kind.
*dat de wijkraad elke maand, behalve in augustus één à twee maal per maand in De Biechten het
seniorencafé heeft georganiseerd.
*dat de wijkraad in overleg met De Biechten op 21 december een kerstdiner voor wijkbewoners
heeft kunnen laten verzorgen in De Biechten dankzij veel vrijwilligers (o.a. de beide koks).
--dat ten einde tegemoet te komen aan wensen van de oudere jeugd op het terrein van “De Lus” in
samenwerking met het wijkmanagement en de Sportalliantie Rosmalen een kunstgrasveld is
aangelegd, dat op 21 november 2012 is geopend door wethouder H. van Olden. In 2013 zijn nog
enige aanvullende werkzaamheden uitgevoerd en is in overleg met de wijkraad het terrein van “De
Lus” beplant met boompjes en struiken.
--dat door wijkbewoners, met medewerking van de wijkraad, in 2012/2013 een actie is opgezet: de
“Slimme Buurt” in samenwerking met Bureau 5plus1 en gemeente om te komen tot een betere
isolatie/energiebesparing van de woningen in Hintham. In 2013 zijn een groot aantal
isolatiewerkzaamheden in de wijk uitgevoerd.
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Met de gemeente is er ook in 2013 contact geweest om te komen – binnen de aangegeven kaders
– tot een beleid, dat zoveel mogelijk aansluit op het welzijn van de wijk.
Zo heeft er in 2013 overleg plaatsgevonden met ambtenaren, Politie, de wijkmanager en bewoners
omtrent:
*verkeersproblemen in Hintham, zoals de oversteek op de weg Hintham bij het stoplicht.
*de chaotische toestanden bij de basisscholen tijdens brengen/halen van de leerlingen.
*de voortgang Vitalisering van Hintham-Zuid,
*het een goede bestemming geven van het grote terrein “De Lus” bij de A2.
Ook tijdens de regelmatige bijeenkomsten van de gezamenlijke wijkraden en de gemeente in De
Stolp geeft de wijkraad Hintham haar visie op zaken, die bij meerdere wijkraden/wijken aan de orde
zijn. In enkele gevallen werken we samen met de gezamenlijke wijkraden van Rosmalen, zoals ten
aanzien van een veilig fietsgedeelte op de nieuwe brug over het Maximakanaal, vooral m.b.t. de
vrij steile op-/afritten en de risico’s in de wintertijd.
Daarnaast reageert de wijkraad op signalen van wijkbewoners en/of instanties en bedrijven met
betrekking tot door hen geconstateerde misstanden. Middels overleg met betrokken partijen wordt
dan getracht tot een oplossing te komen van de geconstateerde problematiek.
Wij streven er naar om ook in 2014 weer in een goede sfeer met partijen te kunnen/mogen
samenwerken en hopen de diverse doelstellingen te kunnen realiseren.
Intussen zijn de grote projecten als: de ombouw van de A2, de bouw van de Heere Hintham/
Vivent, De Biechten en de Vitalisering afgerond/nagenoeg afgerond en komt Hintham in rustiger
vaarwater en zal de wijkraad het beheer en onderhoud van de wijk blijven volgen.
Door gewijzigd regeringsbeleid worden veel Zorgtaken en Mantelzorgtaken naar het wijkniveau
verwezen. De wijkraad heeft in 2013 besloten daarbij ook haar inzet te leveren. Alleen op welke
wijze is nog niet duidelijk. Op 02 december 2013 heeft dhr. J. Janssen, voorzitter van de HEVO in
Rosmalen ons geïnformeerd over het Zorgzaam Netwerk Rosmalen en de mogelijkheden, die een
wijkraad heeft om hierin dienstbaar te zijn. Als wijkraad hebben we besloten om een commissie in
de wijkraad op te richten, die zich hiermee gaat bezighouden.
Helaas is op 29 november 2013 ons zeer actieve wijkraadslid/fotograaf Mart Spierings overleden.
Hij heeft in de afgelopen jaren veel gedaan voor onze wijkraad en de wijk Hintham.
Wij danken bij dezen onze wijkmanager P. Hilgers en de wijkteamleider de heer H. Verschuur voor
de plezierige- en constructieve samenwerking met onze wijkraad in 2013.
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 aanwezige plezierige
samenwerking in 2013.
Tot slot spreek ik namens de wijkraad de hoop uit, dat we in 2014 weer actieve wijkbewoners bij de
wijkraad kunnen betrekken, die t.z.t. “het stokje” van ons kunnen overnemen
Ing. P.H.W. Spierings
Voorzitter Stichting Wijkraad Hintham
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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 22 juni 2013 in het winkelcentrum en tijdens het wijkfeest Hintham Bruist op 1 september 2013
heeft de wijkraad een enquête gehouden met als doel nieuwe mensen voor de wijkraad aan te
werven. Er hebben zich een aantal bewoners gemeld waarmee enkele gesprekken zijn gevoerd
door het bestuur, zij zullen nu een aantal maanden een "snuffelstage" volgen en meedraaien in de
vergaderingen, waarna in de commissies en in later stadium mogelijk het bestuur.
Toch blijven we een dringend beroep doen op jonge wijkbewoners om de wijkraad verder te
versterken.
Aan de vele ontvangen uitnodigingen kon niet altijd gevolg worden gegeven.
Correspondentie geschiedt al veelal via email waarvoor door het bestuur aan het secretariaat een
jaarlijkse vergoeding wordt betaald voor het werken met PC en printer.
Op verzoek van en ten behoeve van de gemeente zijn aan dit jaarverslag de volgende bijlagen
toegevoegd:
*Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
*Antwoorden op brief BZ/BO van 20-12-2011.
In de loop van het verslagjaar hebben zich opnieuw wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van
de wijkraad.
Helaas is op 29 november 2013 ons actieve wijkraadslid Mart Spierings overleden.
Om privé redenen heeft Wim Verloop de wijkraad verlaten.
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 31-12-2013 uit in totaal 15 wijkbewoners die sterk
betrokken en gemotiveerd het vrijwilligerswerk verrichten.
2.2 Samenstelling van de wijkraad
Wijkraadsleden per 31 december 2013
Piet Spierings, Herman Moerkerklaan 13
(phwspierings@home.nl)
Wim Spermon, Herman Moerkerklaan 35
(w.j.m.spermon@rn.rabobank.nl)
Henk Nijland, Johan Frisostraat 7
(henk.nijland@wijkraadhintham.nl)
Jan Kielman, Hendrik Wiegersmalaan 59
(jankielman@kpnmail.nl)
Rini van Houten, Hendrik Wiegersmalaan 4
(rini.vhouten@wijkraadhintham.nl)
Jos. Derks, Herman Moerkerklaan 5
(josderks@home.nl)
Margreet van Dijl-Glas, Gerard van Dinterstraat 2
(margreet.vandijl@home.nl)
Hassan El Haouli, De Engstoep 2
(hassan.elhaouli@hotmail.com)
René van Sambeek, Hintham 89
(renevansambeek@hetnet.nl)
Karel Stoffels, Herman Moerkerklaan 111
(karelstoffels111@gmail.com)
Ton van der Veeken, Herm. Moerkerklaan 49
(a.v.d.veeken2@kpnplanet.nl)

(Voorzitter)
Tel. 6414563
(Vice-voorzitter, RO en Geluid)
Tel. 6418867
(Secretaris)
Tel. 5495607
(Penningmeester, RO en Geluid)
Tel. 6416222
(Verkeerszaken)
Tel. 6425972
(Diversen)
Tel: 6418761
(Kijk op de Wijk, Seniorencafé)
Tel. 6410496
(Jeugd/Jongeren)
Tel. 06.55745602
(Publiciteit/De Hint)
Tel. 6418000
(Groen-/snoeidag, Seniorencafé)
Tel. 6420004
(Diversen)
Tel. 6411131
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Nol Welts, Meester Broerensingel 95
(nol.welts@home.nl)

(Div.Commissies)
Tel. 6425661

Commissieleden:
MarliesBorstel, Past. de Leijerstraat 15
(marlies@fam-borstel.nl)
Alfred van Dartel, Herman Moerkerklaan 4
(aglvandartel@tele2.nl)

(Jeugdbelangen)
Tel. 6400008
(Kijk op de Wijk)
Tel. 6415776

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, Milieu en Geluid
** Seniorencafé
** Verkeerszaken
Daarnaast zijn er werkgroepen van tijdelijke aard voor specifieke doeleinden zoals o.a. de
vitalisering en de aan het eind van 2012 opgezette energie project “slimme buurt”.
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 vergadering van het bewonersraden overleg Rosmalen wordt door de vicevoorzitter bezocht.
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2.5 Publiciteit
Van de tweemaandelijkse openbare wijkraadvergaderingen en van de aankondiging daarvan wordt
als regel publiciteit gegeven 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.
In wijkkrant ”De Hint” geeft de wijkraad maandelijks een overzicht van haar werkzaamheden,
acties, bereikte resultaten e.d.
De wijkkrant De Hint wordt tweemaandelijks gratis verspreid in geheel Hintham.
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
Ook heeft de wijkraad een eigen twitter-account @wijkraadhintham en op facebook zijn we te
bereiken op wijkraadhintham.
J.H. Nijland
Secretaris Stichting Wijkraad Hintham
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3.0 VERSLAG PENNINGMEESTER
3.1 Toelichting
De wijkraad ontving van de gemeente ’s-Hertogenbosch een subsidie van € 5.261,36
De gemeentelijke subsidie is besteed aan vergaderkosten, administratiekosten, bestuurskosten,
kosten wijkkrant de Hint en diversen. De nieuwe wijkkrant is aanmerkelijk goedkoper. Van de oude
wijkkrant werd € 180,00 terugontvangen i.v.m. beëindiging.
De webmaster is gestopt, aangezien de computer voor de website is afgeschreven, mag hij die
behouden. Voor de nieuwe webmaster is een nieuwe laptop aangeschaft en in bruikleen gegeven.
3.2 verantwoording Financiën van de Wijkraad
Inkomsten:
Saldo bank 01-01-2013
Subsidie gemeente ’s-Hertogenbosch
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Vergaderkosten:
Zaalhuur
Consumpties
Vergaderingen thuis
Totaal vergaderkosten

€

€ 5.357,84
€ 6.141,59

€ 450,00
€ 984,05
€ 139,20
€ 1.573,25
€

676,59

Bestuurskosten:
Telefoon/internet
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Totaal bestuurskosten

€
€
€
€

469,26
65,75
172,65
707,66

Wijkkrant de Hint

€

120,00

€
€
€
€

241,24
567,93
982,98
34,24

Administratiekosten:
Briefpapier, kopieerwerk, postzegels,software, kantoorbehoeften, e.d..

Diversen:
enquête kosten/nieuwe leden
Kosten website
Computer/printer
Reprorecht
Kerstattentie wijkraad- en commissieleden
en andere vrijwilligers
Totaal diversen
Totaal uitgaven

783,75

€ 367,36
€ 2.159,51
€ 5.192,50

€
949,09
=========
Het saldo moet nog worden verminderd met een rekening van de Biechten van € 94,50 en met €
200,00 t.b.v. de "reserve computer", zodat het saldo € 855,00 wordt.
Voordelig saldo per 31-12-2011
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3.3 Kascontrole
Op 1 februari 2013 heeft er kascontrole plaatsgevonden door dhr. A. v.d. Veeken en dhr. N. Welts.
De jaarstukken van de wijkraad en de uitgaafstukken van de BIG-gelden werden gecontroleerd.
Er werd een duidelijke en verzorgde administratie aangetroffen en er werden geen verschillen
geconstateerd.
De penningmeester en het overige bestuur zijn voor het gevoerde beleid gedechargeerd.
J.F. Kielman
Penningmeester Stichting Wijkraad Hintham

4.0 COMMISSIE PUBLICITEIT
4.1 Algemeen
De publiciteit wordt verzorgd door de voorzitter van de wijkraad, Piet Spierings, en de
secretaris van de wijkraad Henk Nijland.
Publiciteit vindt in hoofdzaak plaats in de maandelijks in geheel Hintham gratis
verschijnende wijkkrant “De Hint”. Maar ook worden hiervoor de website; twitter- en
facebook-account gebruikt.
4.2 Website >www.wijkraadhintham.nl<
De website werd in 2013 beheerd door Wim Verloop. Met ingang van 2014 wordt dat
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.
5.0 COMMISSIE “KIJK OP DE WIJK”
5.1 De commissie heeft zijn oorsprong in het Buurtbeheer Hintham.
Sinds 2005 is er onder de verantwoordelijkheid van de wijkraad Hintham een zelfstandige
commissie gevormd.
5.2 Doel van ‘Kijk op de Wijk’
Het onder de aandacht brengen van de staat van onderhoud van het openbaar groen, de
brandgangen, wegen, trottoirs en straatmeubilair.
Tevens het actualiseren en controle van de speelplekken.
5.3 Deelnemers aan de commissie ‘Kijk op de Wijk’.
Er zijn in 2013, 10 vrijwilligers actief betrokken bij de controle op een deelgebied van de
wijk Hintham. Van de afdeling Realisatie & beheer neemt de BOR teamleider (Beheer
Openbare Ruimte) dhr. H. Verschuur en/of Jasper Maas van het deelgebied
Hintham/Graafsepoort actief deel.
5.4 Werkmethode
Er wordt per 3 maanden een overleg gepland met een kerngroep van 3 vrijwilligers en de
BOR teamleider. De overige deelnemers krijgen een schrijven, waarin gevraagd wordt hun
opmerkingen te melden. Deze worden in een opmerkingenlijst verwerkt.
Deze lijst wordt besproken met de kerngroep. Zo nodig wordt er ter plaatse gekeken hoe
de situatie is. Met de BOR worden de acties doorgesproken. Er zijn enkele deelnemers
gestopt daar hebben nieuwe mensen zich weer voor aangemeld.
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5.5 Aandachtspunten
In 2013 zijn weer enkele deelgebieden van de wijk nader bekeken. Er is in samenspraak
met de BOR gekeken naar verbeteringen aan het openbaar groen.
Er zijn enkele bijeenkomsten geweest n.a.v. de herinrichting IJzeren Kind, georganiseerd
door de gemeente in samenwerking met de wijkraad. Met inspraak van omwonenden is
rekening gehouden in het uiteindelijke ontwerp. De herinrichting wordt in 2013/2014
gerealiseerd.
De vitalisering van de wijk wordt gevolgd door een werkgroep Vitalisering Hintham.
Het is helaas niet gelukt om in 2012 de wijkbewoners te stimuleren tot deelname aan de
nationale actie Nederland Schoon. Het blijft voor de commissie een aandachtspunt en wil
zich hier graag voor inzetten.
In 2014 wordt de uitgezette lijn voortgezet, de resultaten van het overleg met de BOR heeft
een positief effect op het onderhoud en aanzien van de openbare ruimte in Hintham.
6.0 COMMISSIE GROEN-/SNOEIDAGEN
Op de zaterdagen 20 april en 26 october 2011 hebben de succesvolle groen-/snoeidagen weer
plaatsgevonden en is beide keren – voorjaar ca. 3.000 kg. en in najaar 18.000 kg. – het groenafval
door twee vrachtwagens naar de gemeentelijke stortplaats afgevoerd.
De bedoeling van deze dagen is onder andere het vrijhouden door overhangende takken en
struiken van de trottoirs en brandgangen en daarnaast het snoeien in eigen tuin.
Met behulp van vele vrijwilligers en de gemeente zijn deze dagen zeer succesvol.
Het snoeimateriaal, bezems en kruiwagens, worden door de gemeente beschikbaar gesteld.
Nadat in 2011 is begonnen de teugels wat strakker aan te houden is dat dit jaar gecontinueerd en
hebben de vrachtwagens nog nauwelijks groen bij de mensen thuis opgehaald hierdoor is het
groen op tijd afgevoerd. Wij zullen dit blijvend doen.
Het advies van ons is dat men tijdig begint met snoeien en pas op de dag zelf het snoeiafval komt
brengen naar de verschillende stortplaatsen in de wijk tussen 9.00 en 14.00 uur en niet meer later
op de dag, want dan moeten wij als commissie extra kosten maken voor het laten ophalen van het
groenafval.
De wijkbewoners vragen om twee groen-/snoeidagen per jaar en daarom moeten de bewoners dan
ook zoveel mogelijk hun afval zelf naar de aangegeven stortplaatsen brengen.
Wij vinden dat de mensen bij grote hoeveelheden zelf het groenafval naar de stortplaatsen moeten
brengen.

7.0 SENIORENCAFÉ HINTHAM
Bij het project ouderenproef in 2003, kwam naar voren dat er in Hintham een behoefte bestond
voor het ontmoetingsfunctie voor ouderen.
In samenwerking met de wijkraad Hintham en de Biechten is er een mogelijkheid ontwikkeld voor
senioren van 55 en ouder om een middag in de maand bijeen te komen.
Doel seniorencafé Hintham
Door middel van laagdrempelige activiteiten contacten onder de senioren in Hintham bevorderen.
Vrijwilligers, 10 vrijwilligers die in te zetten zijn op 2 middagen in de maand.
Uitvoering van het seniorencafé Hintham.
Twee maal per maand is er een seniorenmiddag, met een gemiddelde deelname van 45
bezoekers. Er wordt gekaart, er zijn groepjes die zich met sjoelen bezig houden. Enkele mensen
komen graag voor een praatje. Er zijn enkele vaste bridgers.
De vrijwilligers zorgen voor de consumpties en ontvangen nieuwe deelnemers om ze te
introduceren bij de overige mensen.
Er is een goede onderlinge sfeer en het heeft geresulteerd in meer contacten tussen senioren in
Hintham.
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Extra activiteit.
In december is met behulp van vrijwilligers en ondersteuning van een groep leerlingen van de
Rijzert school een kerstdiner verzorgd. Het SCC De Biechten is daarbij heel behulpzaam. Dankzij
BIG gelden kunnen we de extra organisatie kosten voor het diner dekken.
De bezoekers betalen het diner.
2014, er is voorgesteld om het seniorendiner in december weer te organiseren na het succes van
afgelopen jaar. Er wordt met de organisatie SCC de Biechten en het seniorencafé gekeken naar de
mogelijkheid voor een extra zomeractiviteit.

8.0 COMMISSIE JEUGDBELANGEN
De commissie Jeugdbelangen is overgedragen aan de Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects
SJHP.
De commissie heeft helaas geen vertegenwoordiger meer van de wijkraad.
Wel is 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.

9.0 COMMISSIE VITALISERING HINTHAM-ZUID
Na een voorbereiding vanaf 2007 is er gestart met de uitvoering in 2010. De uitvoering en de
planvoorbereiding per straat gaan hand in hand. De basis voor de planvoorbereiding staat
aangegeven in het door het college van Burgemeester en Wethouders in oktober 2008
vastgestelde rapport “Integraal plan voor de Vitalisering van de Openbare Ruimte Hintham Zuid” In
2009 zijn daarom ook informatie-avonden met bewoners van de straten in het zuidelijk deel van
Hintham gehouden. De resultaten van deze avonden zijn terug te vinden op
http://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/stad-en-wijken/projecten/hintham-zuid/. Per straat wordt op
deze project site aangegeven wat de plannen zijn en op welke wijze ze worden uitgevoerd.
Door de klankbordgroep is er regelmatig op gewezen dat deze door de gemeente actueel moet
worden gehouden. In 2013 heeft de klankbordgroep in enkele avondbesprekingen de gemeente
kritisch bevraagd op de voortgang en de uitvoeringskwaliteit van het vitaliserings project Hintham
Zuid.
In 2013 is het werk in Hintham Zuid grotendeels afgerond en is men begonnen met de laatste fase
ten noorden van de Jan Heijmanslaan. Helaas is in 2013 vertraging opgelopen door faillissement
van de aannemer.
Ook is de verbetering/vernieuwing van de opgang van het fiets-voetpad over de AA aan de
Hinthamse zijde in 2013 uitgevoerd.

10.0 COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GELUID
10.1 Samenstelling
De Commissie Ruimtelijke Ordening en Geluid bestaat uit een tweetal wijkraadsleden namelijk Jan
Kielman en Wim Spermon.

10.2 Vergaderstructuur
Afspraak binnen de Commissie is, dat de leden een vergadering hebben op díe momenten dat er
punten ter bespreking zijn.
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10.3 Aandachtspunten in 2013
Samen met de wijkraden van Rosmalen is er ook dit jaar met de gemeente uitvoerig gesproken
over de ongewenste vermindering van het aantal oost-west verbindingen (woongebieden
Rosmalen – ’s Hertogenbosch).

Zuid-Willemsvaart
Helaas hebben we moeten vaststellen dat de gewenste fietsbrug in de Graafsebaan over de om te
leggen ZW Vaart niet kan voldoen aan de door Rijklswaterstaat gestelde eisen. Een alternatief zal
nu uitgewerkt gaan worden over de sluis Hintham.

11,0 COMMISSIE VERKEERSZAKEN
De commissie verkeerszaken wordt gevormd door de wijkraadsleden Rini van Houten en
Mart Spierings. Helaas is Mart op 29 november 2013 overleden en wordt zijn plaats in de
commissie overgenomen door Wim Spermon.
In het verslagjaar zijn de volgende punten behandeld:
* Regelmatig doorgeven van defecte straatverlichting
* Aan het einde van de Jan Heijmanslaan ze zôneborden van 30km laten verplaatsen
* De voetgangers oversteekplaats in de Vincent van Goghlaan ( nabij de rotonde)
terug laten leggen, dit was bij de vitalisering vergeten.
* Nogmaals aanvraagd om extra varkensruggen aan te leggen bij de parkeerplaatsen van het
winkelcentrum aan de Pastoor van Thiellaan

De verkeerscommissie is ook aanwezig bij de overlegbijeenkomsten van de Vitalisering.
Bij een overleg met de wethouder zal de commissie verkeerszaken ook aanwezig zijn.

12.0 AANDACHTS- EN ACTIEPUNTEN VOOR 2014
12.1 Algemeen
Ook in 2014 zal de Stichting Wijkraad Hintham de belangen van de wijk Hintham en haar bewoners
krachtig blijven behartigen.

12.2 Specifiek zal de wijkraad in 2014 zich richten op het:
--Alert zijn op wijkgevoelige zaken in het gemeentebeleid en de gemeente hier telkens op
wijzen, ook in het kader van het Wijkgericht Werken.
--Grensoverschrijdend werken, indien nodig, in samenspel met andere wijkraden en

bewonersgroeperingen.
--Zich door gerichte publiciteit profileren in dag-/week-/maandbladen en op de eigen
website, daarnaast aanwezig zijn bij relevante bijeenkomsten en manifestaties ten einde
het “draagvlak” van de wijkraad verder te uit te bouwen.
--Zorg dragen voor het onderhouden van een goede onderlinge band met de andere
Wijkraden/Bestuursraden.
--Alert zijn op de verdere inrichting van het terrein van “De Lus”.
--Alert blijven of toezeggingen van het College van B & W, gedaan tijdens het bezoek aan
de wijk Hintham op 04 oktober 2012 ook worden geëffectueerd.
--Alert zijn op de mogelijkheden om het fietsgedeelte van de brug over het Maxima-kanaal
zo veilig mogelijk te krijgen, vooral in de wintertijd.
--Trachten te komen tot intensivering van de activiteiten van de politie en milieupolitie
(verbaliserend optreden) ten einde de wijk veilig en schoon te houden.
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--Bevorderen, in samenwerking met de in 2005 opgerichte, Stichting “Jeugdbelangen”
Hintham Projects”, dat er een eigen honk komt voor de Jeugd in Hintham.
--Volgen van de ontwikkelingen rond het bijna gerealiseerde het Hostel in Den BoschOost. Te denken is aan veiligheid in de omliggende parken.
--Ondersteunen van de activiteiten van het Seniorencafé in Hintham.
--Op peil houden van de wijk middels “Kijk op de Wijk”, sessies, samen met het
Wijkonderhoudsteam/de wijkmanager.
--Breed steunen van het in 2007 in gang gezette pilot project “Vitalisering Hintham-Zuid”,
dat medio 2014 echt afgerond moet zijn.
--Alert blijven t.a.v. de verkeerschaos (4 maal per dag) bij de basisscholen door het
brengen/halen van leerlingen met de auto; daarnaast bekijken of de gerealiseerde
oplossing ook werkt.
--In het kader van de Zorg, deelnemen aan Zorgzaam Netwerk Rosmalen, middels een op
te richten commissie van de wijkraad, een commissie Zorg & Welzijn.
--Contacten onderhouden / verbeteren met:
--De bewoners / bewonersgroeperingen van Hintham,
--De gemeente/woningcorporaties m.b.t. de leefbaarheid van de wijk, vooral in de
sfeer van wonen en verkeer,
--De gemeente/schoolbesturen m.b.t. de verkeerssituaties rond het Educatief
Centrum Hintham.
--Het wijkteam frequent inschakelen m.b.t. beheer- en onderhoud van de wijk,
--De wijkmanager m.b.t. adviezen omtrent te voeren beleid.
--Rijkswaterstaat, gemeente en Rosmalense wijkraden i.v.m. de aanleg van de Z.W.Vaart
rond Den Bosch.
--Het bestuur van De Biechten i.v.m. activiteiten in 2014.
--Het verder uitbouwen van de wijkraad door:
--Het energiek zoeken naar geschikte mede-wijkbewoners, liefst zo veel mogelijk
verspreid over de wijk, ter versterking van de wijkraad en haar commissies.
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13.0 BIJLAGEN
13.1 Antwoorden op de brief van de gemeente, afdeling Bestuursondersteuning,
J.Pawiroredjo-deJezus, d.d. 19 december 2013 met als kenmerk: BZ/BO/10395

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 vijf openbare wijkraadvergaderingen en 5 besloten
wijkraadvergaderingen in 2013.
2) Een actueel overzicht van de samenstelling van de wijkraad met namen,
adressen en overige gegevens vindt u op de pagina’s 4 en 5 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.
Alert zijn op de effecten van de komende omleiding van de Zuid-Willemsvaart tussen
2011 en 2015.
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 en andere activiteiten.
Contacten onderhouden met bewonersgroeperingen en
woningcorporaties, met het gemeentelijk wijkteam BOR en ORV en in
meerdere mate met wijkmanager Paul Hilgers.
4) De inkomsten en uitgaven van de wijkraad vindt u in het voorliggende
jaarverslag van de penningmeester op pagina 6 en het separaat gestuurde kostenoverzicht.

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, 25 maart 2014.

Bestuur Stichting wijkraad Hintham

J.F. Kielman
Penningmeester
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