STICHTING WIJKRAAD DE BLAAK
JAARVERSLAG 2015
Dit jaarverslag geeft weer wat de belangrijkste aandachts- en actiepunten zijn
geweest van het bestuur van Stichting Wijkraad De Blaak (verder te noemen:
de wijkraad) in de periode februari 2015 tot februari 2016.
1.

Vergaderingen van de wijkraad

In 2015 hebben geen vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad
plaatsgevonden; alle te behandelen onderwerpen werden in vergaderingen van
het Algemeen Bestuur behandeld. Het Algemeen Bestuur is in de
verslagperiode 10 keer in vergadering bijeen geweest. Op 16 april en 15
oktober 2015 vond het periodieke overleg tussen de wijkraad, de gemeente en
de politie plaats. Aan laatstgenoemde vergadering nam tevens wijkwethouder
Marcelle Hendrikx deel.
Op 25 februari 2015 vond de jaarlijkse bewonersvergadering plaats. Ca 50
wijkbewoners woonden deze vergadering bij. Voorafgaand aan deze
vergadering hielden Adryo Toorians (gemeente) en Ton Evers (coördinator
Reeshof) een inleiding over het onderwerp “WhatsApp” (buurtpreventie in een
modern jasje). Het verslag van deze bewonersvergadering staat geagendeerd
voor de bewonersvergadering van 24 februari 2016.
2.

Activiteiten in de wijk

Door de wijkraad of met ondersteuning van de wijkraad (mankracht en/of
subsidie) zijn onder andere de volgende activiteiten in de wijk georganiseerd:
de wijkbarbecue, koffieochtenden, fietstochten, de kerstlunch, de kerststal,
Driekoningen zingen, koningsfeest, kunstroute, netwerkborrel, straatfeest
Dieze, Esperloop en Sluisgraaf, straatfeest Vierbantse Gantel/Dintel, straatfeest
Hammerbeek, straatfeest Ekkersrijt/Oude Maasje, workshop Rode Kruis, en de
nieuwjaarsbijeenkomst.
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Aangezien het jaarlijks budget vanuit de gemeente verlaagd is heeft het
bestuur met betrekking tot subsidiëring van straatfeesten besloten het
subsidiebedrag op max € 3,50 per persoon te stellen met een totaal maximum
van € 350,3.

Leefbaarheid 75+ bewoners in De Blaak

In het kader van de WMO, huisvesting en leefbaarheid heeft de wijkraad in
2014 een onderzoek gedaan onder alle 75 + bewoners van de wijk. Al deze
bewoners zijn door zes (vrijwillige) enquêteurs bezocht voor een persoonlijk
gesprek. Het eindrapport is op 9 april 2015 feestelijk overhandigd aan
wethouder Hans Kokke. De gemeente heeft met waardering kennis genomen
van het rapport en toegezegd een rol te willen spelen in het welzijn van de
senioren in De Blaak. Het rapport is te lezen op de website van de wijkraad
(www.wijkraaddeblaak.nl)
4.

Sportcafé

Het bestuur van de wijkraad heeft zich zwaar ingespannen om het sportcafé bij
de sporthal weer geopend te krijgen, met name ook als
gemeenschapsvoorziening voor de hele wijk. De gemeente heeft dit opgepikt
en nadat de gemeente het bestemmingsplan voor het café zodanig had
gewijzigd dat de mogelijkheden voor (sociale) ontmoetingen op die locatie
ruimer waren geworden, heeft het sportcafé zijn deuren onder leiding van
uitbaatster Carla Arnolds medio 2015 heropend!
De mogelijkheden om in het sportcafé een eetpunt voor Blaakbewoners op te
zetten zullen nader worden bestudeerd. In het kader van duurzame energie
heeft in het café een zg energiecafé plaatsgevonden.
Richting de gemeente heeft de wijkraad zijn zorgen geuit over de bouwkundige
staat waarin niet alleen het sportcafé maar ook de sporthal verkeert. Asbest
dient verwijderd te worden, beide zouden goed geïsoleerd moeten worden en
idealiter zouden ze ook duurzamer gemaakt moeten worden bijvoorbeeld door
zonnepanelen op het dak van de hal en een zonneboiler ten behoeve van het
douchen.
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5.

Duurzame energie

In het kader van duurzame energie heeft in OBS De Blaak een zg. energiecafé
plaatsgevonden.
6.

Beleidsplan 2015

In 2009 in een Beleidsplan voor de wijk opgesteld. Dat plan was aan revisie toe
en dat heeft in 2015 zijn beslag gekregen. Het (concept) plan staat op de
website van de Wijkraad en zal worden behandeld op de bewonersvergadering
van 24 februari 2016.
7.

Veiligheid in De Blaak

a.

Inbraken

Vanaf mei tot en met november zijn er vijf woninginbraken en pogingen
daartoe gemeld. De politie omschrijft dit als “vrij rustig”.
b.

Buurtpreventie

Sinds april 2015 is in De Blaak een Buurt-WhatsApp actief. Een Buurt-WhatsApp
is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren en snel delen van
verdachte situaties in een bepaalde wijk. Het is een burgerinitiatief en dient als
moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen
voor meer ogen en oren voor de politie.
De Blaak is onderverdeeld in 4 groepen. In een Buurt-Whatsapp-groep zitten
maximaal 100 buurtbewoners. Het totaal aantal Whatsapp deelnemers in de
wijk bedraagt nu 304.
Er zijn strenge regels, je mag niet zomaar alles Appen. Alleen informatie over
verdachte situaties en het werkt alleen volgens de S.A.A.R.-methode:
(S)ignaleren, (A)larmeren, (A)ppen en (R)egistreren.
Tevens is er een Facebook pagina “ Buurtpreventie Tilburg De Blaak “ actief, dit
is de tegenhanger van de WhatsApp. Op deze pagina staan allerlei actuele
zaken die te maken hebben met de veiligheid in de wijk. Op deze FB pagina
vindt men ook tips over o.a. “hoe beveilig ik mijn woning” en diverse andere
belangrijke zaken die zich afspelen in de wijk.
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8.

Weg- en openbaar groenonderhoud

De wijkraad heeft een eigen inspectie gehouden van de staat waarin de straten
in De Blaak verkeren. Van grootschalig achterstallig onderhoud blijkt geen
sprake te zijn. Wel zijn er enkele wat kleinere zaken waar iets aan gedaan moet
worden, met name putdeksels die te hoog/te scherp staan. Dat levert gevaar
voor fietsers op. De gemeente is hierover geïnformeerd.
Wat betreft het groenonderhoud heeft de wijkraad aandacht gevraagd voor
overhangende groen uit tuinen over bijvoorbeeld voet- en fietspaden. De
gemeente vindt dit een zaak van de betreffende bewoners, die daarop als
“goede buur” aangesproken kunnen worden. Als dat niet helpt zal de gemeente
de betreffende bewoner erop aanspreken. Zorgt die ook dan nog niet zelf voor
verwijdering, dan zal de gemeente dat doen op kosten van de bewoner.
In 2015 is enig rumoer ontstaan over bomenkap in het buitengebied, reden
voor de wijkraad om het punt aan te kaarten bij de gemeente. De kap blijkt
vanuit ecologisch oogpunt nuttig en nodig te zijn. Gebleken is wel dat de
communicatie over de werkzaamheden zwaar te wensen overliet; een les voor
de toekomst.
In 2017 zal het Bels Lijntje op grond van Brusselse richtlijnen verbreed worden.
Dat zal tegelijk met de aanleg van een transportleiding door Tennet gebeuren.
Dat voorkomt dubbel werk.
Tot slot heeft de wijkraad de gebrekkige waterafvoer van het grasveld
tegenover het winkelcentrum aangekaart. De gemeente heeft deze middels
een drainage opgelost. Echter blijft nu op een ander deel van het grasveld
water na hevige regenval meerdere dagen staan. De gemeente is hierover
ingelicht, maar het is nog niet opgelost. Ter voorkoming van verdere drassigheid
zal de KVW-tent volgend jaar een kwartslag gedraaid worden.
Ook de wateroverlast op het veldje bij de speeltuin is inmiddels opgelost.
9.

Overlast in de wijk

a.

Wijkagenten

Niels Klein en Joost Hulsenboom zijn de wijkagenten voor De Blaak.
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b.

Geluidsoverlast De Katsbogten

Diverse wijkbewoners ondervinden geluidsoverlast afkomstig uit de Katsbogten.
Het gaat dan met name om getoeter in de late uren. Het vermoeden bestaat
dat het gaat om vrachtwagens van een aldaar gevestigde
transportonderneming die parkeerproblemen hebben. De Wijkraad heeft
hiervoor via het BORT Katsbogten aandacht gevraagd. Deze heeft zelf ook al
een klacht bij de gemeente ingediend.
c.

Parkeeroverlast

Met name rond het uitgaan van de basisscholen (14.45 – 15.30 uur) is sprake
van parkeeroverlast op trottoirs, kruisingen en groenstroken rond de scholen.
De Wijkraad heeft dit aangekaart bij de directies van beide scholen en hiervoor
ook aandacht gevraagd in het wijkblad. Ook de wethouder zal de
parkeeroverlast rond de scholen nog eens aankaarten bij haar regulier overleg
met de schoolbesturen.
Voorts zetten vissers regelmatig hun auto compleet op de stoep. He betreft hier
vissers van De Ruischvoorn. Deze heeft een eigen BOA en overlast dient dan
ook bij De Ruischvoorn gemeld te worden.
De wijkraad heeft bij de gemeente ook de parkeersituatie bij Sarto op
zaterdagochtend aangekaart. Bij gebrek aan plaats op het parkeerterrein
parkeren nogal wat automobilisten hun auto in de berm aan de Gilzerbaan. De
auto’s ontnemen dan het zicht aan automobilisten en fietsers die het
Sartoterrein verlaten en de Gilzerbaan opdraaien, wat tot gevaarlijke situaties
leidt. De gemeente acht dit in eerste instantie een zaak van Sarto zelf.
De wijkraad is daar niet van overtuigd. Niettemin heeft de raad het punt ook bij
het Sartobestuur aangekaart.
d.

Jop, tereveldje, bollenveldje

Er is geen overlast ondervonden van het Jop aan het Slingepad en het
tereveldje. Wel van het Bollenveldje. De politie heeft contact gehad met de
bewoners en zij neemt het veldje mee in haar route. Er is een ballenvanger op
het hekwerk aangebracht en naar het containerhok een inklimverhindering.
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e.

Schoorsteenvegers

Na een tijdje afwezigheid zijn er weer Ierse quasi dakwerkers/
schoorsteenvegers in De Blaak opgedoken, die hun diensten tegen exorbitante
prijzen aanbieden, bij voorkeur aan oudere wijkbewoners.
10.

Vodafone UMTS mast

In een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente is door enkele bewoners
bezwaar gemaakt tegen de plaatsing aan het Reuselpad van een UMTS mast
door Vodafone. De gemeente heeft aan Vodafone een nadere onderbouwing
van de noodzaak gevraagd om juist daar een mast te plaatsen. Plaatsing is
daarmee in ieder geval uitgesteld, maar zeker (nog) niet van de baan.
11.

Aanleg glasvezel

In 2015 is in de wijk door Reggefiber een glasvezelnetwerk aangelegd. De
gemeente is tevreden over hoe het project verlopen is en ook de Wijkraad is
positief; er zijn geen klachten van bewoners bekend.
12.

Stadsbos 013

De wijkraad heeft zich uitgebreid laten informeren over de plannen van de
gemeente rond Stadsbos 013. Deze zijn dermate interessant dat de Wijkraad
heeft besloten de gemeente te vragen de plannen ook op de komende
bewonersvergadering van 24 februari 2016 toe te lichten. Dan zal ook het
bosonderhoud door de firma Weijtmans worden toegelicht.
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