Verslag van de jaarlijkse bewonersvergadering van
Stichting Wijkraad De Blaak op woensdag 15 februari 2017

Voorafgaande aan de vergadering is een presentatie gegeven door
Nino Wouters voorzitter van de werkgroep Koningsdag 2017 van de wijkraad en door
Leon Timmermans van VCS Observation in Waalwijk die i.s.m. de gemeente de nieuwe
WaakSamen app introduceert.

Aanwezig:
 namens de Wijkraad: Ruud Zuer (voorzitter), Peter van der Bijl (secretaris), Peter van
den Bemt (penningmeester), Frans van Dommelen (lid), Frans Kuijpers (lid), Ad
Schraven (lid) en Otto Sterk (lid)
 kandidaat bestuursleden: John Bertens, Marc Evers en Youri Vos
 bestuursondersteuners: Nelly van der Bijl en Ko Schaaders
 Voorzitter van de werkgroep Jeugd: Hanny de Kort
 Wim van Zijl (audio-visuele apparatuur)
 leden kascontrolecommissie: Angela Driessen en Harrie de Kort
 namens de gemeente: Tineke de Hoop, Robert Hornikx en Diny Maas
 belangstellenden uit de wijk: circa 39 personen
1.

Naar aanleiding van de presentaties
Koningsdag 2017
In 2016 zijn er in de wijk geen activiteiten met Koningsdag geweest. Kinder Vakantie
Werk (KVW) had daar geen capaciteit meer voor en door misverstanden was dit niet
tijdig duidelijk. Daardoor kon de wijkraad niet meer de vereiste melding aan de gemeente
doen. De werkgroep Koningsdag bestaat uit 4 personen. Nino geeft aan dat er in 2017
meer activiteiten worden georganiseerd. Om het koninklijk bezoek ook in de te plaatsen
tent te kunnen volgen zal een groot scherm geplaatst worden. Sport2Connect (beheerder van het Sportcafé) zal zorgen voor drankjes. Er wordt voor zitplaatsen gezorgd, een
toilet geplaatst en een kinderboerderijtje (van Amarant). Via publicaties in het wijkblad en
Facebook en posters zal er publiciteit aan worden gegeven.
WaakSamen app
Er zijn in samenwerking met de gemeente met succes 90 Whatsapp groepen actief.
Daarnaast is er een BuitenBeter app (incl. foto-mogelijkheid) en de mogelijkheid van
Meld misdaad anoniem. De huidige Whatsapp is nogal omslachtig en moeilijk in het
gebruik. De melding gaat naar 112 en daarna naar andere deelnemers in de betreffende
groep. De nieuwe WaakSamen app biedt meer structuur bij het melden, zodat de melder
geen dingen vergeet. Doel is een snellere en betere melding. Een melding gaat naar de
gemeente, de politie en naar de groepen in de buurt. De WaakSamen app kan op de
Apple App Store en op Google Play worden ge-download naar een smartphone.
WaakSamen is door 2000 bewoners van de Reeshof getest. Ook Oisterwijk, Gilze,
Veere en Westland hebben zich bij het initiatief aangesloten.
De voorzitter bedankt de sprekers en opent de vergadering om 20.30 uur.

2.






Mededelingen
Het beheer van het Sportcafé is overgenomen door Sport2Connect, beheerder Ties van
Zundert. Ook de horeca in de sporthal in Tilburg Noord wordt door hun beheerd. De
bridgeclub blijft wel gebruik maken van de ruimte. Daarnaast is er gelegenheid voor het
organiseren van andere activiteiten die aangevraagd kunnen worden bij
ties@sport2connect.nl
De heer en mevrouw Verschuuren hebben bericht gegeven dat zij ditmaal niet aanwezig
kunnen zijn bij de bewonersvergadering. Dank voor dit bericht en de getoonde
belangstelling voor de activiteiten van de wijkraad.
Tineke de Hoop zal in april haar werkzaamheden als Omgevingsmanager Zuid van de
gemeente Tilburg beëindigen. Zij heeft veel voor de wijkraad betekend en de wijkraad is
haar daarvoor zeer erkentelijk.
De voorzitter doet een kort voorstelrondje van de huidige bestuursleden.

3.

Vaststelling verslag bewonersvergadering d.d. 24 februari 2016
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4.

Algemeen jaarverslag 2016
De voorzitter geeft per onderdeel een korte toelichting op het verslag (dat ook is te
raadplegen op de website van de Wijkraad en bovendien vóór de vergadering op papier
is uitgereikt). De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag waarbij
tevens het volgende is besproken:
De voorzitter vraagt ondersteuning voor de activiteiten op de komende Koningsdag op
27 april a.s..
KVW doet goed werk in de wijk en het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen
in de tent.
We mogen ons gelukkig prijzen dat we in een wijk wonen waar weinig criminaliteit
plaatsvindt. Als er iets gebeurt, dan wordt regelmatig de preventietent geplaatst om
bewoners te informeren.
Guus Vinkesteijn merkt op dat in dit jaarverslag zaken van begin 2017 zijn vermeld.
Voorzitter antwoordt dat de verslagperiode loopt van februari tot februari. Guus merkt op
dat de snelkoppeling op de website naar Alert4Home niet (meer) werkt. Secretaris zal
dat nakijken.






Het verslag wordt goedgekeurd.
5.






Financieel jaarverslag 2016
De penningmeester geeft een korte toelichting op het verslag. In 2016 is 154 Euro aan
de reserve onttrokken. Begroot was een onttrekking van 6.900 Euro. De bestuurskosten
vallen met 3.972 Euro veel lager uit, o.a. door het vergaderen bij de voorzitter thuis. Ook
zijn er wat lagere uitgaven aan activiteiten. De cijfers van Energiecollectief zijn
opgenomen omdat subsidies voor de werkgroep Duurzame energie nu nog via de
rekening van de wijkraad lopen. Voor wijkfeest Blaak 40 is in 2016 3.000 Euro
gereserveerd.
De kascontrolecommissie bestaat uit Harrie de Kort en Angela Driessen. Angela heeft
begin 2016 Ruud van Gerwen opgevolgd, die statutair is afgetreden. Na toelichting door
de penningmeester en steekproefsgewijze controle stelt de kascontrolecommissie in zijn
verslag van 15 februari 2017 de vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen
voor het in 2016 gevoerde financiële beheer. Na voorlezing van het verslag door Angela
Driessen, verleent de vergadering décharge aan het bestuur.
De statuten schrijven voor dat per jaar één van de leden van de kascontrolecommissie
wordt vervangen. Aftredend is daarom nu Harrie de Kort. De voorzitter bedankt hem voor
het gedane werk. Zijn taak zal door Hans van Roosmalen overgenomen worden.


6.









Daarnaast blijft Angela Driessen nog 1 jaar lid. Angela biedt tevens aan om met
Malkander op de Kerstbrunch op te treden.
De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascontrolecommissie.
Begroting 2017
De penningmeester geeft een korte toelichting.
Voor wijkfeest Blaak 40 zal in 2017 2.000 Euro gereserveerd worden, zodat na 4 jaar
10.000 Euro gereserveerd zal zijn. In het lustrumjaar kan dit dan nog naar behoefte
worden aangevuld. Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedroeg 28.843 Euro,
waarvan 20.000 Euro Algemene reserve.
Guus Vinkesteijn kan in de begroting geen bedrag voor de nieuwjaarsbijeenkomst
terugvinden; penningmeester geeft aan dat hier wél een bedrag voor is gereserveerd.
De bestuurskosten zullen in 2017 weer stijgen, omdat de bestuursvergaderingen weer in
de Hofstede zullen plaatsvinden.
Ko Schaaders merkt op:

dat het budget voor public relations niet aangesproken is; het bestuur gaat daar in
2017 wél wat mee doen;

dat er minder aan buurt- en straatfeesten is uitgegeven; de begroting blijft echter
gelijk, omdat het beroep daarop niet vooraf gepland kan worden;

het budget voor activiteiten voor ouderen met 1.000 Euro is verlaagd, ondanks de
toename van het aandeel ouderen in de wijk; het bestuur geeft aan, dat ouderen
méér eigen bijdrage zullen moeten betalen voor de activiteiten.
De vergadering stemt in met de begroting.

7.

Activiteiten vanuit de werkgroep Duurzame energie
De werkgroep Duurzame energie heeft verschillende energiecafé's georganiseerd met
onderwerpen zoals zonnepanelen, LED-verlichting, isolatie, convectorputten,
warmtepompen en subsidie. Tevens is de werkgroep bemiddelaar geweest bij aankoop
van bijv. zonnepanelen. Tevens kunnen via de werkgroep energiemeters geleend
worden en kan het warmteverlies van een woning gemeten worden. De werkgroep krijgt
subsidie van de gemeente. In 2017 worden nog energiecafé's georganiseerd op 22
maart met als onderwerp “Slim meten is slim besparen” en op 31 mei met als onderwerp
“Energielabel”.
De werkgroep ontwikkelt zich tot Energiecoöperatie De Blaak en zal in de loop van dit
jaar verzelfstandigd worden. De Energiecoöperatie zal 3 bestuursleden hebben en wordt
opgestart in het kader van T-Wind naar aanleiding van het initiatief Tilburg “Energie
neutrale stad”. Leden kunnen zijn de zonnepaneeldeelnemers die reeds 15 Euro
hebben betaald. De energiecoöperatie zal deelnemen in Spinderwind, die 4
windmolens voor en door Tilburgers zal exploiteren. In Tilburg zullen 5 energiecoöperaties actief zijn en er wordt samengewerkt met nog 5 andere coöperaties. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.spinderwind.nl en www.energiedeblaak.nl

8.

Activiteiten ten aanzien van zorg en welzijn
In 2016 zijn in samenwerking met o.a. de gemeente, het Rode Kruis, de GGD en de
basisscholen verschillende themabijeenkomsten georganiseerd over zorg en welzijn, t.w.
“Risico's in en om het huis”, “Langer thuis wonen met de juiste zorg” en “Puberbrein”.
Tevens worden in verschillende overleggen de belangen van de wijkbewoners
vertegenwoordigd. In 2017 zal aandacht worden besteed aan het thema “Gezond
oud(er) worden” en zal de wijkraad een poging doen om wijk- en buurthulp op basis van
de inzet van vrijwilligers in de wijk te realiseren.
Voor senioren worden in en vanuit de Hofstede verschillende activiteiten ontplooid. Zie
het activiteitenprogramma op onze website www.wijkraaddeblaak.nl
Voor de jeugd is begin 2017 een nieuw speeltuintje in de omgeving van de Grevelingen
gerealiseerd, waarvoor dank aan Robert Hornikx van de gemeente. Tevens vindt waar
nodig overleg plaats met R-Newt, de organisatie die jongeren in de gemeente begeleidt.

9.

Veiligheid in onze wijk
In De Blaak zijn 4 Whatsapp groepen actief waarvoor zich 350 deelnemers hebben
aangemeld. Voor de Facebook groep Buurtpreventie hebben zich inmiddels 623
deelnemers aangemeld. Dit heeft een positief effect op de veiligheid. Er zijn relatief
weinig incidenten in onze wijk. Er waren 49 meldingen van een verdachte situatie. Het
aantal diefstallen uit een auto (21) is wél relatief hoog. Het gaat dan voornamelijk om
diefstal van airbags en navigatiesystemen. Verder worden er geen details van de
incidenten gegeven. De samenwerking met de gemeente Tilburg is goed.

10.

Samenstelling bestuur en (her)verkiezing (zittende) leden
Otto Sterk heeft aangegeven na 5 jaar bestuurslidmaatschap uit het bestuur te willen
treden. De voorzitter geeft aan dat Otto altijd een positieve bijdrage heeft geleverd omdat
hij een informatiebron vanuit de gemeente was, over financieel inzicht beschikte, goede
opmerkingen maakte en zijn hulp aanbood voor activiteiten zoals het Blaak 35 lustrum
en de Kerststal. Wél wilde hij de bestuursvergaderingen meestal om 22.00 uur
beëindigen, maar bleef daarna toch nog vaak zitten omdat het gezellig was. De voorzitter
dankt Otto en zijn vrouw Ola (die hem dan moest missen) voor de inzet voor de wijkraad.
Peter van den Bemt (penningmeester), Peter van der Bijl (secretaris), Frans Kuijpers en
Ad Schraven worden herkozen.
Onze voorzitter Ruud Zuer dient na 6 jaar in het bestuur statutair af te treden. Hij heeft
zich 7 jaar lang met hart en ziel ingezet voor de wijkraad en de wijkbewoners, daarbij
ondersteund door zijn vrouw Anneke. Het eerste jaar als adviseur, gevolgd door 3 jaar
als algemeen bestuurslid en tenslotte 3 jaar als voorzitter van de wijkraad. Hij heeft in die
periode veel werk verzet, de wijkbewoners ook naar buiten toe bij verschillende
instanties goed vertegenwoordigd en veel resultaat geboekt. Kenmerken van Ruud zijn:
verbindend, zakelijk, correct en positief. De wijkraad zou graag zien dat hij en Anneke
zich in de toekomst nog over de Kerststal willen ontfermen. Die toezegging doen zij bij
deze. De wijkraad bedankt hem en Anneke van harte voor hun inzet.
Het algemeen bestuur heeft Frans van Dommelen als nieuwe voorzitter van de wijkraad
gekozen. Frans geeft in het kort aan wat hij in het verleden heeft gedaan en waarom hij
voorzitter van de wijkraad wil worden. Hij is 1 jaar als vice-voorzitter van de wijkraad
actief geweest en heeft zich in kunnen werken.
Het bestuur van de wijkraad bestaat nu uit het minimum van 5 leden. Uitbreiding is
dringend gewenst om de lasten beter te kunnen delen en om de continuïteit te
waarborgen. Er hebben zich 3 kandidaat-bestuursleden aangemeld, waarmee het
bestuur een gesprek heeft gehad en 1 persoon waarmee door ziekte nog geen gesprek
heeft plaatsgevonden en die wellicht als bestuursondersteuner ingezet kan worden.
Twee kandidaat-bestuursleden zijn vanavond aanwezig en stellen zich voor, de derde is
verhinderd door de korte tijd waarin e.e.a. geregeld moest worden.
John Bertens is 39 jaar en woont sinds 5,5 jaar weer in De Blaak aan de Biezenloop Hij
werkt bij Cap Gemini (softwarehuis) en is nu ingezet bij Achmea in Nederland en Spanje.
Hij wil graag zijn netwerk lokaal uitbreiden en de wijkraad ondersteunen.
Marc Evers is 40 jaar en woont 7,5 jaar in De Blaak aan de Beeklaan. Hij werkt als
communicatieadviseur bij Enexis en is werkzaam geweest bij het Brabants Dagblad en
bij Omroep Brabant. Hij zal op het gebied van communicatie de wijkraad kunnen
ondersteunen.
Youri Vos (niet aanwezig) woont nu 5 jaar in De Blaak aan de Dintel. Hij heeft samen
met zijn vrouw het bedrijf Novostar dat zich bezighoudt met adviesdiensten aan de
publieke sector, zoals op het gebied van klanten contact centra. Hij wil zich graag
inzetten voor de wijkraad.
Alle 3 de kandidaten hebben 2 kinderen op een basisschool in de Blaak en hebben een
sterke binding met de wijk.
Het bestuur draagt deze 3 kandidaten voor voor een bestuursfunctie.
De voorgestelde (her)benoemingen worden door de vergadering bekrachtigd met een
applaus.

11.

Wat verder ter tafel komt
Er worden geen extra agendapunten aangemeld.

12.

Rondvraag

Koffievoorziening
Aan de tafel van Guus Vinkesteijn is geen koffie aanwezig. Dit wordt direct geregeld.
Opmerkingen en vragen van bewoners n.a.v. voorgenomen verplaatsing van de JOP (Jongeren
Ontmoetings Plaats)
Rob van Heeswijk heeft bezwaar tegen plaatsing aan het Bernissepad en vraagt zich af waarom
deze verplaatsing nodig is. In het jaarverslag over 2015 is immers geen melding gemaakt van
overlast door de JOP aan het Slingepad. Verder heeft de gemeente destijds toegezegd, dat de
achterzijde van de percelen vrij blijft.
Antwoord van de voorzitter.
Oorspronkelijk ontmoetten de jongeren elkaar bij het winkelcentrum. Dit gaf overlast en was de
aanleiding om een JOP aan het Slingepad te maken. Nu blijkt dat de aanwezigheid van de
jongeren bij de JOP de kleine jeugd weerhoudt van het gebruik van het voetbalveldje ter
plaatse. Daarom heeft de wijkraad in overleg met de jongeren en de gemeente voorgesteld om
de JOP te verplaatsen. De wijkraad is verder juridisch geen partij in deze kwestie.
Antwoord van Robert Hornikx, Wijkregisseur team Wijken van de gemeente Tilburg.
Het betreft een goed overwogen keuze. Het betreft een locatie die goed zichtbaar is vanaf de
Vaartlaan. De locatie ligt 90 meter van de dichtstbijzijnde woning met daartussen nog 2
groenstroken van de gemeente. Dit is meer dan het dubbele van de huidige locatie. Er is een
besluit genomen om een bouwvergunning aan te vragen. Deze is nodig voor het plaatsen van
de betonnen voorzieningen. Bewoners kunnen daarop reageren. De gemeente zal met de
omwonenden in gesprek gaan. De wijkraad zal het proces volgen.
Reinout van Oort (Middelgraaf) geeft aan dat de bewoners niet in dit voornemen zijn gekend. Hij
is bang voor geluidsoverlast en heeft geen besluit van de gemeente gezien. Wat zijn de kosten
van de verplaatsing?
Antwoord van de voorzitter.
De wijkraad heeft hierin slechts een adviesrol, heeft de bewoners op verschillende manieren
vooraf van de voorgenomen verplaatsing op de hoogte gesteld en zal het opgestarte proces
controleren. Uit overleg met de jongeren, R-Newt en de gemeente is gebleken dat er behoefte
blijft aan een JOP in De Blaak.
Antwoord van Robert Hornikx.
Er is nu alleen besloten om een bouwvergunning aan te vragen. De direct omwonenden hebben
in de eerste week van februari een bewonersbrief ontvangen. Volgende week donderdag is
hierover een gesprek bij de gemeente. De kosten van de verplaatsing bedragen ongeveer 1.500
Euro.
Mariëlle en Theo Walenberg geven aan dat er nu al meldingen zijn van incidenten achter de
Middelgraaf. Er werd o.a. bij het voetpad in een bankje gezaagd. Ze geven de voorkeur aan een
locatie voor de JOP verderop bij het talud.
Antwoord van de voorzitter.
Incidenten van vandalisme e.d. moeten m.b.v. de beschikbare apps gemeld worden aan de
gemeente.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur, bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid
en bijdrage en nodigt hen uit om een drankje te drinken en informeel van gedachten te wisselen.
Peter van der Bijl
23 februari 2017

