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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 2021 
Ten aanzien van het draagvlak en communicatie in 2021 voor de wijkraad kan worden 
aangegeven dat: 

• De vergaderingen van de wijkraad zijn in 2021 zoveel als mogelijk was met de maatregelen 
rondom Corona, door zijn gegaan. Het DB is wel een aantal keren bij elkaar geweest om 
urgente zaken door te nemen. 

• Een afvaardiging van het DB gesprekken heeft gevoerd met alle werkgroepen van de 
wijkraad (voorheen commissies). Deze gesprekken hebben er aan bijgedragen dat de 
werkgroep verkeer nu op volle sterkte is met vier nieuwe leden. 
De werkgroep “kijk op de wijk” heeft een werkzamere wijze gevonden om beter te 
functioneren en communiceren. 

• De wijkraad middels een professionele website de wijkbewoners op de hoogte brengt en 
houdt van wijkraadszaken en hetgeen in de wijk gaande is. 
Ook met de werkgroep “website” zijn gesprekken geweest. De wens van de groep was om 
op cursus te gaan voor een verbetering/vernieuwing van de  site. Dit is in gang gezet. 
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 2021 voor zover mogelijk, weer aanwezig was c.q. zelf medeorganisator is 
geweest bij wijkevenementen en bijeenkomsten. 

• 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 2022 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 2021. 

http://www.wijkraadhintham.nl/
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Als voorzitter wil ik hierbij ook mijn mede wijkraadsleden, de werkgroepen, de 
buurtambassadeurs en de vrijwilligers uit de wijk danken voor hun inzet en samenwerking in 
2021. 
Tot slot spreek ik namens de wijkraad de hoop uit, dat we ook in 2022 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.  
 
Per 31 december 2020 is de heer Wim Spermon afgetreden als secretaris en per 1 januari 
2021 heeft de heer Hans Brands deze functie overgenomen. 
 
Daar de wijkraad afscheidt genomen heeft van diverse leden, heeft het dagelijks bestuur 
gemeend actief op zoek te gaan naar nieuwe actieve jongere leden.  
Ook duurzaamheid in onze wijk is aan de orde en daarom hebben we een werkgroep 
Duurzaamheid & Milieu toegevoegd. 
Via oproepen in wijkkrant  “ De Hint ”  en via mondelinge acquisitie bij wijkbewoners, heeft dat 
geresulteerd in een aantal nieuwe wijkraadsleden en de wijkraad dus hiermede ook voldoet 
aan de gestelde eisen van de gemeente. 
De wijkraad, haar werkgroepen 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 2021. 
 

Wijkraadsleden 
  
- Marja van Noort, Voorzitter  
- Harke Tuinhof, Penningmeester 
- Hans Brands, Secretaris 
-Jan Kielman ( RO en Geluid) 
- Henri van Engelen (voorzitter Kijk op de Wijk) 
- Nol Welts ( Kijk op de Wijk) 
- Karel Stoffels (Groensnoeidagen) 
- Richard de Leeuw (Duurzaamheid & Milieu) 

 - Esther Tetteroo (voorzitter Verkeerszaken) 
 - Roelie Joekema (Verkeerszaken) 
 - Linda Kleiterp (Verkeerszaken) 
 - Henk Wassenberg (Verkeerszaken) 
 - Maria van Avendonk ( Website) 
 - Rini van de Vossenberg ( Website) 

- Hassan El Haouli, (Jeugd/Jongeren) 
- Ine van Althuizen  
- Lucie Spee  
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Buurtambassadeurs 
 
- Wies de Groot 
- Lothar Wiesell 
- Hennie Lucius 
- Hennie van Dinther 

 
 

2.3 Werkwijze van de wijkraad. 
 

Naast het dagelijks bestuur wordt de wijkraad bijgestaan door de volgende structurele 
werkgroepen: 

• Publiciteit 

• Ruimtelijke Ordening en Geluid 

• Kijk op de Wijk 

• Groensnoeidagen 

• Duurzaamheid & Milieu 

• Verkeerszaken 

• Website   

• Buurtambassadeurs    
 
Daarnaast zijn er, indien nodig, werkgroepen van tijdelijke aard voor specifieke doeleinden. 
De werkgroepen ontwikkelen, bestuderen en onderzoeken de zaken die zij voor de wijk van  
belang achten.  
Vervolgens bepalen de werkgroepen 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 werkgroepen worden statutair bemand door minimaal één lid van de wijkraad en verder  
door een aantal wijkbewoners. 
Zaken welke niet door de werkgroepen 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 tweede woensdag van de maand een openbare  
wijkraadvergadering gehouden, daarnaast zijn er de andere maanden besloten  
wijkraadvergaderingen gehouden. 
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 2021, 2 besloten en 1 openbare vergadering plaats 
gevonden.  

 
 
Hans Brands  
Secretaris 
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3.0 PUBLICITEIT 

 
 

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

  
3.2 Website   www.wijkraadhintham.nl 
  
Voor de website heeft het bestuur 2 actieve personen kunnen vinden. Zie werkgroep Website 
 
Op de website vindt u het laatste nieuws over Hintham, vele activiteiten die er plaatsvinden, 
foto’s en meerder links.  
De agenda en het verslag van de openbare wijkraadvergaderingen treft u ook op de website 
aan.  
Gezien het grote aantal bezoekers dat elke maand weer de website bezoekt, voorziet dit 
medium in een behoefte.  

 
  
 

4.0  WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN GELUID      
 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Geluid  valt onder de verantwoordelijkheid van Jan 
Kielman  

 
Wederom was dit jaar, ook mede gezien door Corona, de wijk Hintham op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening een rustige wijk. 

 
Jan Kielman 
Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

 
 
 

5.0 WERKGROEP  KIJK OP DE WIJK 

 
5.1 Algemeen 
 
Ook in 2021 hadden we nog steeds te maken met Corona waardoor de contacten beperkt 
bleven.  
Wel is het aandachtspunt voor 2021, zijnde de verlichting onder het viaduct A2 langs rivier  
De Aa,  hersteld / vervangen door een “ hufterproof ” verlichting. Echter blijkt deze deels weer 
vernield door vuurwerk. De gemeente heeft aangegeven dat deze weer hersteld zal worden. 

 
5.2 Wijkschouw 
 
Ook heeft er in 2021 wederom geen wijkschouw plaatsgevonden. 

 
 
 

http://www.wijkraadhintham.nl/
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5.3 Beeld Openbare ruimte 
 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt door de inwoners als netjes ervaren en 
vanuit de gemeente wordt er snel op klachten gereageerd. 
 
5.4 Overleg met gemeente 

 
Ondanks Corona heeft er nog tweemaal een overleg plaats gevonden, namelijk op 8 mei en 
26 oktober. 

 
5.5 Structuur werkgroep 
 
Voorheen bestond de werkgroep uit ca. 7 actieve leden. In 2021 is deze opzet aangepast naar 
4 actieve en 3 zogenaamde slapende leden. 

 
Actieve leden: Henri van Engelen ( voorzitter) – Henk van Kollenburg – Leny Nijland – Nol 
Welts 
Slapende leden: Hennie van Dinther – Hassan El Haouli – Karel Stoffels ( heeft zich inmiddels 
teruggetrokken) 

 
5.6 Streven voor 2022 
  
Bewoners, die komen met klachten, stimuleren om hun klacht bij de gemeente te melden 
middels de app BuitenBeter of middels de site van de gemeente middels het 
meldingsformulier. 

 
Henri van Engelen 
Voorzitter werkgroep Kijk op de Wijk  

 
 
 

6.0 WERKGROEP GROENSNOEIDAGEN 
   

Door de Corona pandemie, is door de wijkraad en gemeente besloten, dat er geen 
groen/snoeidagen mochten plaats vinden in 2021.  
We hopen dat deze in 2022 wel weer kunnen plaats gaan vinden. 

 
Karel Stoffels 
Werkgroep groensnoeidag 
 

 
7.0 WERKGROEP DUURZAAMHEID & MILIEU 

 

7.1 Algemeen 
 
In januari 2021 is de werkgroep van start gegaan. Richard de Leeuw heeft de werkgroep 
opgestart. Bij het opstarten van de werkgroep heeft Richard de Leeuw aan het dagelijks 
bestuur van de Wijkraad aangegeven dat voor een goed functionerende werkgroep meer leden 
nodig zijn. Duurzaam en milieu beslaan vele aspecten. Maatschappelijk en op beleidsgebied 
zijn er veel ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze ontwikkelingen zijn 
noodzakelijk. De ontwikkelingen en het beleid overstijgen de wijk Hintham maar ook het gebied 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Worden veelal landelijk en Europees bepaald.  

De werkgroep heeft als een van de doelstellingen om de “verbindende factor” te zijn 
tussen gemeente en wijkbewoners op het gebied van aspecten die te maken hebben 
met  duurzaamheid en Milieu. Daarnaast het dagelijks bestuur van de wijkraad te adviseren op  
onderwerpen die daarmee te maken hebben. 
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7.2 Bewonersradenoverleg 
 
Namens de Wijkraad Hintham heeft de werkgroep op 15 juli 2021 deelgenomen aan het 
bewonersradenoverleg. Daarbij de visie en het beleid van de werkgroep gepresenteerd. Een 
beeld geschetst van de ontwikkelingen op het gebeid van duurzaamheid in de Wijk Hintham.   

 
7.3 Samenwerking met Stichting Duurzaam Hintham 
   
Namens de Wijkraad heeft de werkgroep deelgenomen aan de vergaderingen van de 
Stuurgroep van stichting Duurzaam Hintham. Met de Stuurgroep van Duurzaam Hintham is 
bekeken hoe samen met de wijkbewoners woningen geïsoleerd kunnen worden, energie kan 
worden opgewekt en wat de mogelijkheden zijn voor het aanleggen van een warmtenet met 
gebruikmaking van restwarmte. Er is meegeschreven aan de PAW-aanvraag voor subsidie in 
het kader van het Rijksprogramma “Proef Aardgasvrije Wijken” die door de gemeente ’s-
Hertogenbosch voor de wijk is ingediend.  

 
7.4 Aandachtspunten 
 
Ondanks meerdere oproepen, aan mensen om zich aan te melden, hebben zich nog geen 
nieuwe vrijwilligers gemeld die de werkgroep willen versterken. Versterking is noodzakelijk om 
de werkgroep goed te kunnen laten functioneren en de continuïteit te waarborgen. 
Voor het komend jaar staan er ontwikkelingen op stapel waarvoor alleen al uitbreiding 
noodzakelijk is. Het aardgasvrij maken van de wijk en de intensivering van de samen werking 
met Duurzaam Hintham.  

 
Richard de Leeuw 
Werkgroep Duurzaamheid & Milieu 

 
 

8.0 WERKGROEP VERKEERSZAKEN 
 

 
8.1 Organisatie 

De werkgroep verkeer heeft afgelopen jaar een doorstart gemaakt. De vorige werkgroepleden 

zijn gestopt, waarna zich in de loop van 2021 4 nieuwe leden hebben aangemeld. Hiermee is 

de werkgroep compleet.  

De werkgroep werkt vanuit de wijkraad Hintham en valt dus onder het dagelijks bestuur van de 

wijkraad. Er wordt verder samen gewerkt met de wijkmanager, wijkagent, gemeente, scholen 

en zo mogelijk andere partijen, zoals VVN. 

8.2 Opdracht 

De werkgroep verkeer stelt zich als opdracht: 

De belangen behartigen van bewoners in de wijk Hintham (Noord en Zuid) t.a.v. verkeer, en 

met name t.a.v. verkeersveiligheid en preventie. 

8.3 Terugblik 

Als eerste heeft de werkgroep een overzicht gemaakt van lopende projecten en knelpunten in 

de wijk en banden aangehaald met partners, zoals hierboven genoemd. 

Belangrijkste aandachtspunten op dit moment:  

• Parkeerproblemen in Hintham-Noord 

• Te hard rijden op met name de weg Hintham en Jan Heijmanslaan 

• Onveilige situatie voor fietsen op de Pastoor v Thiellaan 

• Instrueren bewoners t.a.v. melden van verkeersproblemen in de wijk. 
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• Problemen met ongewenst gedrag van bewoners in het verkeer. 

• Verder zijn er lopende ontwikkelingen die we volgen, zoals de bouw van een 

appartementencomplex op de plek van de oude meisjesschool/Biechten, uitbreiding 

van woningen op Oost en evt. druk die dit oplevert in het winkelcentrum, uitbreiding van 

de A2 en aandacht voor het kleinschalige bedrijventerrein ten hoogte van de 

Stadionlaan. 

 

8.4 Vooruitblik 

Nu we overzicht hebben, hebben we de volgende plannen voor 2022: 

• Er is een overzicht gemaakt van de belangrijke verkeersknelpunten en deze worden in 

maart 2022 besproken tijdens een wijkschouw met de wijkmanager en gemeente, afdeling 

Mobiliteit. 

• In elke Hint informeren we bewoners over ontwikkelingen in onze werkgroep en over het 

manieren van melden van verkeersproblemen. 

• We lanceren een publiekscampagne in de wijk om mensen te attenderen op prettig samen 

wonen en hoffelijkheid in het verkeer e.d. 

• We houden een poll om te zien of er draagvlak is om te lobbyen voor ‘heel Hintham 30 

km/u’ 

• We bekijken hoe we samen met basisschool het IJzeren Kind bewustwording onder 

kinderen (en hun ouders) kunnen vergroten t.a.v. verkeersveiligheid om de school. 

• Indien de Jan Heijmanslaan wordt gereconstrueerd, sluiten we aan bij deze projectgroep. 

 
Esther Tetteroo 
Voorzitter werkgroep verkeerszaken 

 
 
 

9.0 WERKGROEP WEBSITE 
 

Begin 2021 zocht het bestuur van de Wijkraad een hernieuwde invulling voor het beheer van 
de website omdat de toenmalige websitebeheerder ging stoppen. 
Sinds maart 2021 is er een werkgroep Website bestaande uit Maria van Avendonk en Rini van 
de Vossenberg.  
Zij zien de website als informatiebron voor de wijk.  
Een podium voor en met hulp van bewoners. Ook werd de wens uitgesproken om te kijken 
naar mogelijkheden om meer interactie met de wijkbewoners via de website te bieden. 
Op de website worden diverse activiteiten en evenementen vermeld naast actuele informatie 
en doorverwijzingen van maatschappelijke instanties en overheid en in het bijzonder de 
Wijkraad.  
Eenieder die activiteiten organiseert voor de wijk kan dat aan de werkgroep doorgeven voor 
vermelding op de website.  
Posters en foto’s hiervan kunnen ook achteraf worden toegevoegd.  
Bewoners kunnen via de site ook aandacht vragen voor iets specifieks in de wijk of verhalen, 
ervaringen en gebeurtenissen delen ondersteund met beeldmateriaal. 

 
Maria van Avendonk en Rini van de Vossenberg 
Werkgroep Website 


