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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 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 aangrenzende 
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 verantwoordelijkheden 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 2016 
Ten aanzien van het draagvlak en communicatie in 2016 voor de wijkraad kan worden 
aangegeven dat: 

 in de eerste maanden van 2016 er tweemaandelijks een openbare wijkraadsvergadering 
heeft plaatsgevonden en tweemaandelijks een besloten vergadering alleen voor 
wijkraadsleden. In de vakantiemaanden juli en augustus hebben geen vergaderingen 
plaatsgevonden. De openbare vergaderingen werden redelijk tot goed bezocht door 
wijkbewoners. Bij bijna elke wijkraadvergadering en DB overleg was wijkmanager Paul 
Hilgers aanwezig.  

 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. 
Sinds januari 2016 heeft Hintham ook een eigen Facebook pagina 

 het besprokene tijdens de openbare wijkraadvergadering door de wijkraad is gepubliceerd 
op onze website www.wijkraadhintham.nl, er melding van is gemaakt op Facebook en in 
het wijkblad “De Hint” dat 6 x per jaar bij alle bewoners wordt bezorgd. 

 de wijkraad contact onderhoudt met de jongeren in de wijk via Divers en met de Stichting 
Jeugdbelangen Hintham Projects (SJHP) in de persoon van John Kivits. 

 de wijkraad in 2016 weer aanwezig was 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 houdt met 
de “zorgzame wijk”. Ook in 2016 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden van 
de Initiatiefgroep om te komen tot daadwerkelijke acties. 
Het Loket, in 2015 geopend, waar vrijwilligers bewoners informeerden en adviseerden, 
heeft jammer genoeg wegens gebrek aan belangstelling moeten sluiten. De wijkraad en de 
vrijwilligers betreuren dit zeer. 

 het dagelijks bestuur heeft in mei het besluit genomen om de wijze van vergaderen aan te 
passen. De openbare vergaderingen zullen in de toekomst meer uit thema-avonden 
bestaan. 

o Op 6 juni was er een eerste druk bezette thema-avond over de nieuw op te zetten 
wijk- en dorpsbudgetten. 

o 5 augustus 2016 was er in plaats van de openbare vergadering een wijkschouw. 
In aanwezigheid van wethouder van Son, Jan van den Broek, politie, medewerker 
van woningstichting, Divers en veel wijkraadsleden is er in de wijk rondgefietst. Het 
was een zeer succesvolle wijkschouw.  

o Op 7 november was er een avond met als thema “De Hint” het wijkblad wat dreigt te 
verdwijnen. Via de website, Facebook en de wijkkrant zijn er oproepen gedaan voor 
het werven van redactieleden. 

 de wijkraad heeft in het voorjaar en najaar van 2016 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. 
 

http://www.wijkraadhintham.nl/
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 het Seniorencafé van de wijkraad heeft elke maand, behalve in augustus twee maal per 
maand het seniorencafé georganiseerd, met een opkomst van ca. 30-40 personen. Vanaf 
november is dit met succes uitgebreid met een Bingo. 

 het Seniorencafé heeft met medewerking van De Biechten op 22 december 2016 een zeer 
geslaagd Kerstdiner voor de wijk georganiseerd voor ruim 100 deelnemers. 

 met de gemeente, vooral via de wijkmanager dhr. P. Hilgers, hebben regelmatige 
contacten plaatsgevonden over beleid m.b.t. het welzijn van de wijk; ook met onze 
wijkagent van de Politie.  

 tijdens de bijeenkomsten van de gezamenlijke wijkraden van de gemeente  
’s-Hertogenbosch (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 de 
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. Tot en met het opheffen van 
deze klankbordgroep in oktober 2016, is de wijkraad hierbij betrokken geweest. 

 
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 2017 met partijen te kunnen samenwerken en de gewenste 
doelstellingen te bereiken. 
Wij danken bij dezen onze wijkmanager Paul Hilgers en de wijkteamleider Jan van de Broek voor 
de plezierige- en constructieve samenwerking met onze wijkraad in 2016. 
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 2016. 
Tot slot spreek ik namens de wijkraad de hoop uit, dat we in 2017 weer actieve bewoners bij de 
wijkraad en Wij(k) Hintham kunnen betrekken zodat de Stichting Wijkraad Hintham de belangen 
van de wijk Hintham en haar bewoners krachtig kan blijven behartigen. 
 
 
 
Marja van Noort 
Voorzitter Stichting Wijkraad Hintham.  
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2.0 VERSLAG SECRETARIS 

 
 

2.1 Algemeen 
 
De Stichting Wijkraad Hintham is op 19-10-1982 notarieel 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. 

 
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 31-12-2016 uit in totaal xx wijkbewoners die sterk 
betrokken en gemotiveerd het vrijwilligerswerk verrichten. 

 
 

2.2 Samenstelling van de wijkraad per 31 december 2016 
 
Wijkraadsleden  
- Marja van Noort, Hintham 49d    Voorzitter  

m.vannoort@home.nl      Tel. 06 - 40265307 
- Stefan van Westing, Hoogveld 37    (Secretaris in 2016) 

stefanvanwesting@gmail.com    Tel. 06 - 52753153 
- Harke Tuinhof, Vincent v. Goghlaan 52   (Penningmeester) 

h.tuinhof@home.nl       Tel: 073 – 6421678 
- Rini van Houten, Hendrik Wiegersmalaan 4   (Verkeerszaken, Website) 

rini.vhouten@wijkraadhintham.nl    Tel. 073 - 6425972 
- Piet Spierings, Herman Moerkerklaan 13    (Wij(k) Hintham) 

phwspierings@home.nl     Tel. 073 - 6414563 
- Jan Kielman, Hendrik Wiegersmalaan 59   (RO en Geluid) 

jankielman@kpnmail.nl     Tel. 073 - 6416222 
- Wim Spermon, Herman Moerkerklaan 35   (RO en Geluid en Verkeerszaken) 

wim@spermon.nl      Tel. 073 - 6418867 
- Hassan El Haouli, De Engstoep 2     (Jeugd/Jongeren) 

hassan.elhaouli@hotmail.com    Tel. 06 - 55745602 
- Karel Stoffels, Herman Moerkerklaan 111    (Groen-/Snoeidag en Seniorencafé) 

karelstoffels111@gmail.com)    Tel. 073 - 6420004 
- Ton van der Veeken, Herman 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,Quirijn van Amelsfoortstraat 34  (Kijk op de Wijk) 

engelenschoon@home.nl     Tel. 06 – 23435112 
 
 

 Notulist van de vergaderingen is Richard de Leeuw,     leeuwwest@kpnplanet.nl 
 

mailto:m.vannoort@home.nl
mailto:stefanvanwesting@gmail.com
mailto:h.tuinhof@home.nl
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mailto:phwspierings@home.nl
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mailto:a.v.d.veeken2@kpnplanet.nl
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mailto:m.a.althuizen@gmail.com
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mailto:leeuwwest@kpnplanet.nl


   

 
              Blz. 5 van 9 

  
  
 2.3 Werkwijze van de wijkraad 

Naast het dagelijks bestuur 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, indien nodig, werkgroepen van tijdelijke aard voor specifieke doeleinden. 
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. 

 
2.5  Publiciteit 
Van de tweemaandelijkse openbare wijkraadvergaderingen en van de aankondiging daarvan 
wordt als regel publiciteit gevraagd in de diverse weekbladen..  
Via de gemeente staat een aankondiging 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 wijkkrant ”De Hint”, die in 2016 nog tweemaandelijks gratis verspreid werd in geheel 
Hintham, gaf 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 is te vinden op de website  www.wijkraadhintham.nl 
 
Wim Spermon  
Secretaris a.i.  

http://www.wijkraadhintham.nl/
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3.0 COMMISSIE PUBLICITEIT 
 

3.1 Algemeen 
De publiciteit wordt in hoofdzaak verzorgd door de voorzitter van de wijkraad Marja van Noort. 
Publiciteit vindt in plaats in wijkkrant  “De Hint”, maar ook worden hiervoor de Website, het 
Twitter- en het Facebook-account gebruikt. 

  
3.2 Website   www.wijkraadhintham.nl  
De website werd in 2016 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 plaatsvinden. 
Gezien het grote aantal bezoekers dat elke maand weer de website bezoekt, voorziet dit 
medium in een behoefte.  

 
  

  
4.0 COMMISSIE “KIJK OP DE WIJK” 

  
Doelstellingen voor 2016 waren:                                                                                                                        

 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. Leden 
hebben dit goed opgepakt wat resulteert in een vlotter overleg met gemeente.                               

  
Staat van onderhoud openbare ruimte in Hintham.                                                                                 
Over het algemeen is de indruk dat het onderhoud van de openbare ruimte in 2016 een goed 
beeld geeft. Klachten werden ook snel verholpen. In het najaar is er een wijkschouw gehouden 
waarin tevens tot uitdrukking kwam dat over het algemeen de meesten wel tevreden waren 
over de staat van het onderhoud van de openbare ruimte. Voor herhaling vatbaar. 
 
Bijeenkomsten                                                                                                                                                       
In 2016 heeft  er driemaal een overleg  plaatsgevonden met de heer J. van de Broek 
gemeente ’s-Hertogenbosch, nl. 1 maart, 31 mei en december.      
In plaats van het overleg van 6 september is op deze datum de Wijkschouw gehouden. 
 
Leden 2016.                                                                                                                                                        
Leny Nijland      -     Maarten Rovers     -     Hassan El Haouli     -    Piet Spierings       -    
Nol Welts    -      Alfred van Dartel     -     Karel Stoffels     -     Henri van Engelen  -   
Henk van Kollenburg 
 
Doelstellingen voor 2017.    
1. Herinrichting speelveld “De Margrietjes” .                                                                                                                                   

Doelstelling was om in het najaar 2016 met de realisering te starten. Dit is niet gelukt, dus 

hier hopelijk uitvoering in 2017. 

2. Wijkschouw. 

Dit jaar wederom minimaal  één wijkschouw uitvoeren. 

 
 

Voorzitter  “Kijk op de Wijk” 
Henri van Engelen 

 

http://www.wijkraadhintham.nl/
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5.0 COMMISSIE GROEN-/SNOEIDAGEN 
   

Op de zaterdagen 23 april en 5 november hebben de succesvolle groen-/snoeidagen weer 
plaatsgevonden en is op beide keren door 2 vrachtwagens weer veel groenafval opgehaald en 
weggebracht naar de gemeentelijke stortplaats. 
De bedoeling is dat op deze dagen de mensen het overtollig groen, overhangende takken op 
stoepen en de brandgangen verwijderen en verder mogen ze het groen meegeven uit de 
tuinen. 
Met behulp van vele vrijwilligers en de gemeente zijn het altijd weer geslaagde dagen. 
Het snoeimateriaal, zoals kruiwagens, bezems worden door de gemeente beschikbaar gesteld. 
Er zijn 5 stortplaatsen en de bedoeling is dat de bewoners zelf hun groenafval daar naar 
toebrengen en de vrachtwagens komen alleen in uitzonderlijke situaties nog langs de deur 
nadat dit gevraagd is aan de coördinator en toestemming is verkregen 

  
Het advies is van de commissie is om op tijd met snoeien te beginnen en het afval zelf te 
brengen naar een van de 5 stortplaatsen. Dat kan tussen 9.00 en 14.00 uur en niet later, wat 
dit jaar wel gebeurde in de Wilhelminastraat. Het blijft dan dagen liggen, de gemeente moet 
dan een wagen extra sturen, wat meerkosten met zich meebrengt! 

  
In het voorjaar was er ca. 7 ton snoeiafval en in het najaar was er ca. 18 ton. 
 
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 en hebben ‘n middag met muziek 
geïntroduceerd, maar dat werd als storend ervaren. 
Daarnaast hebben we in december als test ‘n bingomiddag aangeboden, dat werd goed 
bezocht. Ongeveer 45 personen waren aanwezig en men vond het leuk. 
Nu willen we iedere 2 maanden een bingomiddag in gaan voeren. Dit wordt nog nader 
besproken. 
Het Kerstdiner met 100 personen was uitverkocht en zeer geslaagd het werd opgeluisterd door 
het politiekoor en ‘n 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 in de stichting door een lid van de 
wijkraad. 
Daarnaast is er contact met de andere 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 nog steeds 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 die momenten dat 
er punten ter bespreking zijn. 

 
 8.2 Aandachtspunten in 2016 

Wederom was dit jaar de wijk Hintham op het gebied van Ruimtelijke Ordening een rustige 
wijk. 
De heeft gekeken naar: 

 Plannen rond De Brand II. 
De Gemeente heeft nog steeds het voornemen om windturbines te plaatsen op 
bedrijventerrein De Brand II. Vanwege bezwaren van o.a. de gemeente St.-Michielsgestel 
is het nu stil rond de plannen. 

 Jan Sluyter complex  
De Commissie volgt de ontwikkeling van de bouw op het Jan Sluyter complex 
(woningbouwproject ‘Vrij Spel’) en blijft toekijken op de ontsluiting van dit complex. 

 
 

 
9.0 COMMISSIE VERKEERSZAKEN 

 

De Verkeerscommissie van de wijkraad Hintham heeft een rustig jaar gehad. 
Het blijkt dus dat al hun inspanningen van voorgaande jaren goed gewerkt hebben. 
Voor 2016 is er dus niet meer te melden dan de onderstaande punten: 

 De verkeerslichten op de Jan Heijmanslaan zijn behouden gebleven en zijn zelfs 
verbeterd. De gemeente heeft er een drukknopinstallatie bij geplaatst. Dat is een 
goede zaak want deze oversteek ligt in de schoollooproute naar de scholen in de 
Vincent van Goghlaan. Ook door ouderen wordt deze route vaak gebruikt om veilig 
over te steken. 

 De aanvraag van de bewoners aan het appartementencomplex Hoogveld voor 
bredere parkeerplaatsen werd niet gehonoreerd. De ambtenaar van de gemeente 
vond namelijk dat bredere plaatsen ook tot mindering van het aantal 
parkeerplaatsen zou leiden. 

 De Verkeerscommissie heeft de gemeente verzocht om de rietkragen, liggend 
langs de sloot bij de Meester Broerensingel, voortaan twee maal per jaar te 
snoeien. Fietsers en andere gebruikers van dit pad hebben dan een beter zicht op 
de overige gebruikers van dit pad. 

 
Verkeerscommissie 
Rini van Houten 
Wim Spermon 
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 10.0 Wij(k) Hintham    

 
De commissie is uit 2015 gekomen met een aantal vragen:  
Wat is de behoefte in de Wijk Hintham en op welke wijze is hierop in te spelen.  
In 2015 was de commissie begonnen uitvoering te geven aan het opzetten van Het Loket, een 
“klein wijkplein” met een aantal opgeleide vrijwilligers uit de wijk met als doel het ontvangen 
van wijkbewoners met hun vragen en doorsturen naar de juiste instanties. In het tweede deel 
van 2015 tot 03 februari 2016 heeft Het Loket “proefgedraaid”.  
 
Een tweede onderdeel van de commissie is de initiatiefgroep, ook komend uit 2015. Door de 
Initiatiefgroep is in 2015 de MIF-subsidie bij de gemeente aangevraagd en verkregen. De 
initiatiefgroep is doende geweest te komen tot een voor de wijk herkenbare organisatie, die 
bepaalde activiteiten van de grond wil tillen, met nadrukkelijke medewerking van wijkbewoners. 
Deze hebben helaas, op een “harde kern” na, laten afweten in 2016. 
Het Loket is met de nodige publiciteit door de wethouder Paul Kagie geopend op 03 februari 
2016 en heeft met acht gemotiveerde vrijwilligers (buurtbewoners) op toerbeurt twee dagdelen 
per week in een kleine ruimte van Vivent wijkbewoners ontvangen om op hun vragen een zo 
goed mogelijk antwoord te geven c.q. hen verwezen naar betreffende instanties. De 
medewerkers van Het Loket hebben maandelijks een bijeenkomst gehouden om de voortgang 
te be-spreken en eventuele aanpassingen door te voeren. Op de Open Dag van De Biechten 
op 03 april 2016 hebben de initiatiefgroep en Het Loket hun aanwezigheid getoond aan de vele 
bezoekers middels een bemande stand. Daar in de loop van het voorjaar 2016 is gebleken, dat 
ondanks de vele publicaties op de website, in De Rosbode en in De Hint, er steeds minder 
wijkbewoners naar Het Loket kwamen en vrijwilligers soms een dagdeel alleen in Het Loket 
verbleven hebben op verzoek van de commissie op de vergadering van 09 juni 2016 twee 
medewerkers van het Sociaal Wijkteam hun ervaringen met de toeloop van bewoners naar het 
wijkplein kenbaar gemaakt. Er bleek een lange adem nodig te zijn. Gelet op het verlies van 
motivatie door de Loketvrijwilligers – het trekken aan een dood paard – is besloten in overleg 
met de commissie om helaas te stoppen met Het Loket. Dit is kenbaar gemaakt in een 
publicatie in De Hint en affiches op de deur van Het Loket. 
 
De initiatiefgroep heeft tot de zomervakantie 2016 verschillende bijeenkomsten gehad om uit te 
vinden op welke wijze men, richting de wijk Hintham, achter de vragen/behoeften van de wijk 
kon komen. In deze periode zijn een drietal vrijwilligers weggegaan en is de initiatiefgroep met 
zes gemotiveerde wijkbewoners verder gegaan. Op 19 mei 2016 heeft in De Biechten een 
netwerkbijeenkomst plaatsgevonden van een aantal non-profit organisaties uit de wijk; de 
deelnemers waren erg tevreden, echter er waren geen enthousiaste reacties om dit gebeuren 
– het elkaar leren kennen - op een later tijdstip te herhalen  Er is acte de présence gegeven 
door de initiatiefgroep bij de grote bijeenkomst over de wijkbudgetten op 11 juli 2016 in het 
buurthuis Graafse Buurt. 
 
Na de zomervakantie heeft de initiatiefgroep de gedachte omarmd, na te gaan of het mogelijk 
is in Hintham een Buurthuis, een soort “huiskamer” van de wijk te realiseren, die zeer 
laagdrempelig moet worden, zoals in de wijk Oost: De Oosterhoeve en op enkele andere 
locaties in de gemeente. Daartoe is in het najaar 2016 door de initiatiefgroep een plan van 
aanpak opgesteld met een  diversiteit aan voorwaarden en mogelijkheden om te komen tot dit 
buurthuis. Helaas heeft een lid een lid aangegeven het niet eens te zijn met deze aanpak en 
heeft de initiatiefgroep verlaten. In 2017 zal de initiatiefgroep zich beraden, hoe verder te gaan. 
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