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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 2020 
Ten aanzien van het draagvlak en communicatie in 2020 voor de wijkraad kan worden 
aangegeven dat: 

• De vergaderingen van de wijkraad zijn in 2020 besloten geweest, dus alleen  toegankelijk 
voor wijkraadsleden. Vanwege Corona was het niet mogelijk om openbare vergaderingen 
te houden. Het DB is wel een aantal keren bij elkaar geweest om urgente zaken door te 
nemen. 

• De wijkraad middels een professionele website de wijkbewoners op de hoogte brengt en 
houdt van wijkraadszaken en hetgeen in de wijk gaande is. 
Ook op de Facebook pagina van de wijkraad wordt regelmatig melding gemaakt van 
wijkgerichte en gemeentelijke zaken. 
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 4 x per jaar bij alle bewoners wordt bezorgd. 

• De wijkraad contact onderhoudt met de jongeren in de wijk via Farent en met de Stichting 
Jeugdbelangen Hintham Projects (SJHP) in de persoon van Hassan Elhaouli. 

• De wijkraad in 2020 voor zover mogelijk, weer aanwezig was c.q. zelf medeorganisator is 
geweest bij wijkevenementen en bijeenkomsten. 

• De openbare vergaderingen zullen in de toekomst soms uit thema-avonden bestaan. 
o De verkeersweek in mei kon niet doorgaan. 

• De groen/snoeidagen zijn niet doorgegaan. 

• Met de gemeente, vooral via de wijkmanager dhr. P. Hilgers, hebben voor zover mogelijk 
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 (BWRO) van de gemeente ’s-
Hertogenbosch, geeft wijkraad Hintham haar visie op zaken, die bij meerdere wijkraden 
spelen. 
Wijkraad Hintham neemt ook deel aan het BWRO van Rosmalen. 
 

De wijkraad reageert 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. 
Net als zovelen hopen wij om ook weer in 2021 met partijen te kunnen samenwerken en de 
gewenste doelstellingen te bereiken. 
Wij danken bij dezen onze wijkmanager Paul Hilgers en de wijkteamleiders Arjan van den 
Bosch en Rinus van de Vrie voor de plezierige- en constructieve samenwerking met onze 
wijkraad in 2020. 
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 
2020. 

http://www.wijkraadhintham.nl/
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Tot slot spreek ik namens de wijkraad de hoop uit, dat we ook in 2021 weer actieve bewoners 
bij de wijkraad en de wijk 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.  

 
 

 
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, buurtambassadeurs en commissies. 

 
Het stemt tot tevredenheid dat het aantal wijkraadsleden vrijwel constant blijft en voldoet aan 
de door de gemeente gestelde eisen. 
De wijkraad, haar commissies en buurtambassadeurs bestaan uit wijkbewoners die sterk 
betrokken en gemotiveerd het vrijwilligerswerk in/voor de wijk Hintham verrichten. 

 
 

2.2 Samenstelling van de wijkraad per 31 december 2020. 
 

Wijkraadsleden 
  
- Marja van Noort, Voorzitter  
- Harke Tuinhof, Penningmeester 
- Wim Spermon, Secretaris (RO en Verkeerszaken) 
- Rini van Houten, (Verkeerszaken, Website) 
- Jan Kielman, (RO en Geluid) 
- Hassan El Haouli, (Jeugd/Jongeren) 
- Karel Stoffels, (Groensnoeidagen) 
- Ton van der Veeken,  
- Nol Welts, (Div. Commissies) 
- Ine van Althuizen,  
- Lucie Spee,  
- Henri van Engelen, (Kijk op de Wijk) 
- Richard de Leeuw, Notulist 

 
 

Buurtambassadeurs 
 
- Wies de Groot 
- Lothar Wiesell 
- Hennie Lucius 
- Hennie van Dinther 
- Truus Mey 
- Hans Brands 
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 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   

• Verkeerszaken 

• Verkeersweek 

• Buurtambassadeurs    
 
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. 
Tijdens de openbare vergaderingen werden veelal speciale thema’s behandeld. 
De maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen vanwege het vakantieseizoen. 
De vergaderingen vinden normaal gesproken plaats in het Sociaal Cultureel Centrum  “De 
Biechten” aan de Vincent van Goghlaan 1 in Hintham. 
Gezien de Corona pandemie, hebben er in 2020 geen vergaderingen plaats gevonden.  

 
 

2.5  Publiciteit 
 
Van de tweemaandelijkse openbare wijkraadvergaderingen en van de aankondiging daarvan 
wordt als regel publiciteit gevraagd in de diverse weekbladen..  
Ook op Facebookpagina #wijkraadhintham wordt aandacht besteed aan nieuws vanuit de 
wijkraad en wijk.   
In wijkkrant  ”De Hint ”, gratis verspreid 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 is te vinden op de website  www.wijkraadhintham.nl 
 
Wim Spermon  
Secretaris 
 

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 plaats in wijkkrant “ De Hint ”, maar ook worden hiervoor de Website en het 
Facebook-account gebruikt. 

  
3.2 Website   www.wijkraadhintham.nl 
  
De website werd in 2020 gedeeltelijk beheerd door Rini van Houten. 
Op de website vindt u het laatste nieuws over Hintham en vele activiteiten die er plaatsvinden. 
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 
 
  

4.1 Algemeen  
                                                                                                                                                             
2020 was wel een heel bijzonder jaar waarin fysiek contact tussen de leden van de werkgroep 
Kijk op de Wijk node werd gemist vanwege de Coronacrisis.  
Desondanks hebben we getracht ons toch optimaal in te zetten voor Hintham. 

 
4.2 Wijkschouw 
                                                                                                                                                                  
Gelukkig konden wij in september wel coronaproef een wijkschouw houden. 
Helaas waren er van uit de wijk niet veel nieuwe onderwerpen gekomen. De paar kleine zaken 
die wij al fietsend tegen kwamen, worden opgelost door de gemeente. 

 
4.3 Bijeenkomsten 

                                                                                                                                                       
In 2020 heeft er, in verband met Corona, geen groepsgewijs overleg plaats gevonden met de 
gemeente, zijnde de heren Rinus van de Vrie en Arjan van den Bosch.  
Normaal vindt er per jaar 4 maal zo’n overleg plaats. Bij vragen was er daarom telefonisch 
overleg. 

                                                                                                       
4.4 Leden 2020  
                                                                                                                                                         
Leny Nijland    -  Hennie van Dinther  -  Hassan El Haouli    -   Nol Welts   -    Karel Stoffels    -       
Henk van Kollenburg   -  Hans Brands en Henri van Engelen.  
 
4.5 Vermeldingswaardig 

                                                                                                                                             
Achterzijde flat Herman Moerkerklaan ligt een gazon wat er miserabel uitzag. Dit is, met 
uitzondering van een strook van ca. 4meter direct tegen flat, ingezaaid met een wild 
bloemmengsel.  
Hopelijk zien we in 2021 hier een grasveld rijk aan wilde bloemen ideaal voor insecten en 
vlinders. 

        
 
 

http://www.wijkraadhintham.nl/
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4.6 Aandachtspunt 2021 
                                                                                                                                                    
De vraag bij de gemeente neergelegd om de verlichting onderdoorgang van de A2, bij de rivier 
de Aa, te herstellen. Gemeente heeft geantwoord dat ze, vanwege het vele vandalisme, aan 
het bekijken zijn hoe ze hier een meer vandalismebestendige verlichting kunnen aanbrengen. 
Dus volgen we dit met aandacht want verlichting is noodzakelijk vanwege veiligheid! 

 
Henri van Engelen 
Voorzitter commissie Kijk op de Wijk  

 
 
 

5.0 COMMISSIE GROENSNOEIDAGEN 
   

Door de Corona pandemie, is door de wijkraad en gemeente besloten, dat er geen 
groen/snoeidagen mochten plaats vinden in 2020.  
We hopen dat deze in 2021 wel weer kunnen plaats gaan vinden. 

 
Karel Stoffels 
Commissie groensnoeidag 
 

 
 
6.0  COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GELUID      

 
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. 

 
Wederom was dit jaar de wijk Hintham op het gebied van Ruimtelijke Ordening een rustige 
wijk. 
In 2020 volgde de commissie de plannen omtrent woningbouw op het voormalige terrein van 
de school De Vlieger en het aangrenzende Annapark. 
 
De commissie houdt nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten.  
 
Jan Kielman 
Wim Spermon 
Commissie Ruimtelijke Ordening 

 
 
 

7.0 COMMISSIE VERKEERSZAKEN 
 

 
De Verkeerscommissie van de wijkraad Hintham heeft, mede gezien door de pandemie, een 
rustig jaar gehad. 
De inspanningen van voorgaande jaren werken nog steeds goed. 
 
Het parkeren bij het winkelcentrum blijft nog steeds een grote ergernis, helaas kunnen wij, als 
commissie, daaraan niets veranderen.  
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Een ander probleem waar wijkmanager Paul Hilgers en de gemeente ’s-Hertogenbosch al 
jaren mee bezig zijn, is de T-splitsing Pastoor Van Thiellaan met de weg Hintham.  
 
Probleem is ook de overlast in de wijk van de vrachtwagens voor de bevoorrading van de 
winkels. 

 
            Door bewoners wordt er veel gereageerd op het te hard rijden in de Jan Heijmanslaan.  
            Samen met omwonenden, wijkmanager, wijkagent en verkeersdeskundige wordt 
            naar een oplossing gezocht. 
 

Bij zaken heeft de Commissie contact met Rens van Zwieten, verkeersdeskundige van de 
gemeente. 
 
 

 
Rini van Houten 
Wim Spermon 
Commissie verkeerszaken 
 

 
 

 


